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 ..הורתפ דוע ,ס6-ח רבלמ שי \\6-לוט רל ררבתי זוג
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 ות טדו5

 ללוחמ
 "ץ/ יגר
 ינכבהלנה
 יעיברה רודה תפוענ
 לארועיב רתויב הצופנה
 //6₪5 תחת התע

 .םיתנכתמהו םיננכתמה תקופתב לודג <
 .תוינכתה תקוזחת תמיועמב הלקה *
 .לולכמב תודובעב ךרוצ אלל םינווקמ םימווני חותיפ <
 .ריהמ דומיל *
 .צפגא יצבקל הוניג *
 .עדימ תחטבא ינונגנמ <
 .אוגאדופ/0ו65 -ל תומיאת <

 ?605-ב סא-ו ואז ימוונניי חתפמ
 ו וגאדו8/6₪5 -ב טממתשה

 ור רה...

 תויעבל םלועומה ןורתפה-םכט
 הנכתה

 הפה

 מ"עב תמדקתמ היגולונכט

 ילארשיה הנכתה תיב
 13045 .ד.ת האיבנה הרובד 'חר תרש ה

 הנ םידיתע

 342621 הזו |( :סקלט 03-491262 .ל0 0 ביבא-לת םכוט



 םובפ7 ביבא-לת ,3ּפ44ּ דיח !6-ו8 הידכצרה ךרד

 בפופבשס בטפופס 4ר7ססספ םיוופלט

-] 
. 

 מ.ס.או ססאוקטזש5 וזפ. "עב םיבועהמ .םיס ר

 םימודא הלעמ
 בושחימה תביטח ₪ מ"עב חותיפו ןונכתל הרבח

 : םינווגמ בושחימ יתורש העיצמ

 תכרעמ חותינ ₪
 ( ורקימו םילודג ) םיבשחמ לע הנכת חותיפ 6

 םינווקמ ח"הנה יתורש 6
 4א/730 בשחמב בשחמ יבאשמב שומ"ש 6

 027249466 .לטל תונפל םיטרפ רבדב

 רעש רופיס

 00/58 וו

 סיסב תונכותמ תחא חטבל התיה 2 סייִּביִד
 םעפ יא וקפוהש רתויב תוצופנה םינותנה
 ודעצש תונכותה ןיבו ,םיישיא םיבשחמל
 ,טייטדוטשא .בר ןמז תוריכמה ידעצְמ ישארב
 התסרג תא הנורחאב הגיצה ,הנכותה תינרצי
 שמתשמל העיצמה ,3 סייָביִד איה ,הנורחאה
 128 ,דחא ץבוקב תומושר (:) דראילימ לעמ
 הנכותה .םיפסונ םירופישו המושרל תודש
 םג תצפומ (התמדוקמ רתוי הברה) תיתודידיה
 רמאמ האר .לנוישנרטנא יִרָפ ךרד ,לארשיב
 .לארשיב הנכותה קוש לע יזכרמ

 0 יס וו לפא :בורקמ טבמ
 ןע | ושש 9 יררה סמס
 .מבי תיבל שדחה בכוכה לע תקדקודמ הריקס

 םהמ .< םגד ןיבל וניב םילדבהה המ
 .רסחב הקול אוה המבו ויתונורתי

 וו וו וווווו 'ג שש 1 - וש 1" |
 יבומה ןיזגמה ₪ ₪ 17 ןויליג

 התוכלמ דוה תורישב

 2 5 ןאללקמ קיו

 הליעמה רופיס ?תבהלש הלפנ םיזראב םאה

 .המצע מבי תיבב הלודגה

 ג .ימ יא :דלונ בבזכ

 28 ןהכ וסינ

 תיבל שדחה בשחמה לש ויתונוכת תריקס
 עיפשת דציכ .יסיפ תחפשמב ריכבה ,מבי
 קוש לעו םימאותה קוש לע הזרכהה
 ?ללכב םיבשחמה

 הדרוזמב הינופמיס

 22 ןהכ וסינ

 ףדמ תנכות רובע םלשמ התא המכ :ריקחת
 ךל רוכמל יאשר ימ ?יתימאה הריחמ המו
 ?םינש ךרואל לבקתש הכימתה יהמ ?תונכות
 .לארשיב ורקימה תונכות קושב תוירורעש

 הנומת גוציי :הקיפארג

 ה תיבחרמ

 8 רבלא ןושרג

 תרצונ דציכ ריהבמ ,ןוינכטב טנדוטס ,רבחמה

 ,בשחמה גצמ יכג לע תידממ תלת הנומת

 תרזעב םיידממ תלת םיפוג תריצי םיגדמו

 .המיאתמ קיסייב תינכות

 ינורטקלא יִומיִד

 5 הנביל ןבואר

 דציכ .רתויב ךבוסמ קסע אוה םיבבש רוציי

 תולקת רתאל בשחוממה יומידה עייסמ

 6  םישנ
 םיבשחמ ל

| / 
 : יש ילרות איוו יווצר

 םיישיא םיבשחמ ישמתשמו םילהנמ ,א"נע ינעוצקמ
- 

 וב ברצנש ינפל דוע ,ידיתעה לגעמב תויעבו

 ?דחא ביכו ולו

 םיעובקה רנירודמ

 7 יקסע הז
 15 ל ימצע תונכית
 3 --- םישומיש
 3 0 עושעשבשחמ

 1 <  -.טלפטלק

 דלפ לאושי לייומ

 ןהכ וסינ ךרוע

 סובולג-ןהכ תיגח תכרעמ תזכר

 יררה סמס ינכט ךרוע

 ינורהא תירוא יפארג בוציע

 יול תירינ תינושל הכירע

 יביש בקעי תעדו הנכות

 ןמדלוג ידוד םינפ תושדח

 זג ינד ם''בית

 רייד .תוזח יבג ,רקול םורי םיעובק םיפתתשמ

 ןולא ,ביבא תא יטומ ,הנביל ןכואר ,רקול הדוהי

 | ילא ,יגלש סחנמ ,ןמפולק יחצ ,ינינפ דג ,ןמשיפ

 | סטול לאונמע ,רבה הדוהי ,רחש"ןב ןרע ,םייהנגרש

 קפוא לבוי תועדומ

 לגור ןנער קוויש

 רקוצ סחנמ הייבגו הצופת

 רלדא לארשי בשח

 זואהנירג הנשוש שייחהנה

 מי'עב דלפ הילד הקפה

 דלוג תירוד תוריכזמ

 ףופיסוי סרוי יללכ ץעוי

 מי'עב רדסונכט בשחמ -רדיס

 דג הצפה

 לת .% הגאמ 'חר :תועדוסל ןעסה
  :סי*ונסל חותפ דוק

 גלכ ןהימסרממ תוירחא ל

 ]ו
 | טסו. חגטהז 1 ל[? ( פז
 | 0 זס וה 1 ל 128 [ו!0 שוזר

 ואו 1וד25 וו הגו 6

 ו 1% 11 "שו

| [8 
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 ,תבשחוממ תרושקת תכרעמ -- ןארידת לש סו א סקדת
 רתויב הליעיו תינשדח
 בטיה בלתשת וזה תינכדעהו תמדקתמה היגולונכטה
 הדעונ איה ךכ םשל ןכש ,תויקסעהו תוישיאה ךיתודטמב
 היתורש תא לצנל לכות ךנחלוש לעש ליגרה ןופלטה בושחימ י"ע
 ןיפוליחל .ךיקסע תא הבר הדימב םדקלו .סו א סקדח לש םיבוטה
 ללכושמה םילהנמה ןופלט ."ןופסקדת" תא סו א תכרעמל רבחל ןתינ
 ןארידח לש תרושקתה תביטחב חתופש
 ךתורשל םג - וישכע .החלצהל הכוזו תמכחותמ -- םשא סקזת
 ללכושמה תדושקתה זכדמ .סוא טקדת -- תדושקתה תויעבל הבושתה

 ;124 סקדת ;60 סקדת ;50 סקדת :סקדת תויזכרמ תחפשמ
 .1000 סקזת

 -- תרושקתה תביסח | [- ו ה
 ךלש תרושקתה תיג 8 5
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 דוחיאה רבשמ

 ןכל ,אלמה ימשב בוקנא אל -- תישאר
 .ט.א אוה ימש ,ןכבו .תוביתה ישאר תא ןייצא
 ויה -- הז בתכמ תביתכלו .עבש-ראבמ
 .תוביס הברה
 תיתועמשמ הרוצב הדרי ןותיעה תמר <

 םתעד יפלו יתעד יפל .12 ןויליגמ רבכ
 עבונ רבדה -- ירבחמ םיבר לש
 םע ,םיבשחמו םישנא לש םדוחאמ
 .ישיא בשחמ

 ומכ ,םכיתוניפ תא םיחינזמ םכנה <
 איה יתנווכ .הירוג תא החינזמ הלותחש
 ךיא-ו ,חופתל הנוכמ תפש -- תוניפל
 .דועו ,קיסייבה תפשב תנכתל

 םתאש הנכותה תא ןווגל םהילע <
 םג הקלחלו (םיקחשמה) םיציפמ
 ,ןוגארד -- ומכ םירחא םיבשחמל
 אלו -- ...דועו ואדיווהרטקפס ,יראטא
 .:.דועו םורטקפס ,לפא ,רודומוקל קר

 ולעפיתו ייתועד תא םתמשרש הווקמ ינא
 .בצמה רופישל
 ,בר דובכב

 עבש ראב ,.ט.א

 הנוש ונתעדש ןבומ .ןיידע הכמ דוחיאה 4

םירחא םיבר םיארוק לש םתעד םג ךכו תצקמב
. 

ושעשה תויח רתיו םירוגהו םיבלכה לע
 םה :םיע

 (םייתניב) םמוקמ תא וניפ אלא וחנזוה אל

 לש ותרדס ומכ) תורחא תורדסלו םירמאמל

 (בשחמ יקחשמ בותכל דציכ ,ןמשיפ ןולא
 27 דציכ ,ןמשיפו וקו

 יי ושמו

 .םיארוק לש רתוי לודג חלפ ןיינעל םייושעה
 םיסיפדמ ונאש םיקחשמה תונכות יאצמ

 םיקחשמב הנתומ ,(הלילח "םיציפמ" אלו)
 בור ,תיעבט .םיארוקהמ םילבקמ ונא םתוא
 םידעוימ (םימסרפתמו) םיעיגמה םיקחשמה
 היהי דימת ,לבא תיסחי םיצופנ םיבשחמל
 .ונינייעמ שארב ןוויגה

 ! הינמופארג

 םיבשחמה ישמתשמ ןיבש דאמ לבח
 םימלעתמש םישנא םנשי ץראב םיישיאה
 .םירצויה תויוכזמ ירמגל

 העיפוה ישיא בשחמ לש !3 'סמ ןוילגב
 הפי תינכת ;המחלמ יקחשמ לש תינכת
 הבתכנ איהש הדבועה תוכזב ילוא ,תמאב
 תרבוחב המסרופו תירבה תוצראב

 "רבחמה" םשש וילאמ ןבומ ...= 1אמסוש

 .תונושארה תורושב הווארל ססונתמ
 קיתעהש םדא םאה -- איה הלאשה

 ,ולשכ הגיצהו רחא ידיב הבתכנ רשא תינכת

 אוצמל רשפא יאש ןיבמ ינא ?סרפל יאכז

 םכילא תועיגמה תוינכותה רוקמ תא דימת

 .תוסנל רשפא לבא
 םיקויד יא רפסמ ןקתל ינוצרב ןכ ומכ

 םיבשחמ לש תיתאושהה אלבטב ועיפוהש

 80-18%-ל רשקב םייתיב
 ןתינש ילאמיסקמה ןורכזה ,לכ תישאר

 ,תינש ;'ק 32 אלו 'ק 64 אוה וילא עיגהל

 לכ ב"ק 156 ינב םיננוכ 4 בשחמל רבחל ןתינ

 אנשים  +
 םיפשחונו

 ו לא םיבשחמב וו דרז ולא תירשחמר

 דהה היורח ל קש"-וידרב עיגהל ןתינ ןוגארדל

 .51א24 לש

 רפסמ לש הרכזא יתיאר אל ,תיעיבר

 גל 2) בשחמה לש םיקשממה
 דחא ,882326 דחא ,פייטל

 ןכדועמ אל ריחמה ,תישימח
 601.08-ל :השדח הסריג תמייק ,תישיש

 יאו זיא 2

 תא םיריכזמ םכניא עודמ ,ףוסבלו

 יבשחמ ןיבל קש"וידרה בשחמ ןיב תומאותה

 ? ןוגארדה
 סכלא

 שוררלו רישמחל ריפקג .םינזנופארגה יבגל 4

 רלש ולמע ירפ איה ינכותהש בחובה תרהצה

 הרוח :םינוכריעה יבגל

 ?תמאב הז המ ,יסיפ

 יאדו .ץ.6 ?ל"נה תויתואה ןכל תורמוא המ
 .םייוסמ בשחמ לע ובשחת דיימו ףכיתש

 הירוטקיו ירק ,גניאוי הלמפ תאז תמועל
 הבישח ןפואו תונורקע שי הל ,לפיסנירפ
 .ירמגל הנוש

 דמוע ונלש םלועה ,בשחמה ירוכמ וניבגל
 לע ,בשחמה לע ,בשחמה לע :םירבד 3 לע
 יפוג הרפסב תנעוט הלמאפ לבא .בשחמה
 ארקנה רירש והז ( 6) יסיפש 158 דומע ינאו

 תא םכל וגישה !סאוגיצוקובופה רירש
 תיישע לש תונווכ ררועמו רדהנ אוה !רפסה
 םילצעתמה רובע הבורמ וניא טסקטה ...רשוכ
 תונומתב הוולמ אוהש ןבומכו אורקל
 הל תמוסרפ תווהמ תונומתה .תרבחמה

 .רפסלו
 סומע הנאז

 שארה דירוהלו הניפב דומעל

 ןיזגמ לש קיתוו ארוק ינא ודסווה םוימ הז ןיז
 םיקיסעמה םיאשונ המכ לע רבדל ינוצרבו
 ןאל .ישיא בשחמה ןיזגמב הנורחאל יתוא
 ?"בקיו ןרוג" רודמה םלענ

 ןושארה ןוילגהמש הדבועל בל יתמש

 םידרוי םתא (יתעדל רתויב בוטה היה ,בגאש)

 :םירבד המכב םידרויו
 םיפדה תוכיאב א
 םיפדה רפסמב .ב
 .בותכה רמוחה תומכב = ,ג
 ככ ,םירבד רפסמב םילועו םילוע םג ,לבא

 ןיזגמה ריחמב א
 תמוסופב .ב



 םינתונ םתאש "םיצצופמ"ה תומשב | .ג
 םיבתכמ רודמה :לשמל .םכרודמל
 .םימעפ רפסמ ומש תא הניש תכרעמל

 הז"ל םעפ דועו (?) ףשכ בשח-ל םעפ
 ?עודמ .יקסיע
 תוינכות ,תונכות םאה :טלפטלק רודמב

 םניא םירשקב םיניינועמ-ו םיקחשמו
 ?ךה"ונייה

 16 םהמ ,םידומע 64 יתרפס שדחה ןוילגב
 .תמוסרפ ידומע

 התעו ,םיבוט תוחפה םירבדל ןאכ דע
 ארוקל ארוקמ רודמה :םיבוט רתויה םירבדל
 .בחרומה טלפטלק רודמ םג ןכומכו ןייוצמ

 ןוויג היה 15 ןוילגב עושעשבשחמ רודמב
 רתוי םיצופנה םיבשחמה יגוס ןיב בוט
 .תוחפ םיצופנהו

 וירבסה לע רחשךב ןרעל תודוהל ינוצרב

 ןולאלו 64 רודומוקלו 20 קיול םיליעומה
 .(םייתניב) םיליחתמ ליבשב בתוכש ןמשיפ
 בותכה רמוחה תומכ תא ולעתש הווקמ ינא
 לש וריחמ תא אל ךא םיפדה רפסמ תאו
 .ןיזגמה

 םיניזגמה ינש ןיב בולישה ,בגא ךרד
 ןייוצמ םיבשחמו םישנאו ישיא בשחמה

 .יתעדל
 .ךכ וכישמה

 ןוסנגרוי תימע

 ןיזגמה לדוג לע ןה םיארוקה תונעט ברימ <
 1 רפסמ ןוילגמ .ןוכנ .ריינה תוכיאב הדיריה לעו
 לש (דחואמ) 17 ןיזגמ דעו ישיא בשחמה לש
 ותוכיאב הדירי הלח ,ישיא םיבשחמו םישנא
 ! םייחה תמרכ ונדרי .ןוחריה לש תינוציחה

 ריינ לע סיפדהל םיניינועמ דואמ ונייה
 וריחמ היה המ .ןויליגה לכ תא ינועבצ ומורכ
 ךישמהל םיפידעמ ונא !תוחפל לופכ ?ןכרצל
 תושדחתה לע ,בותכה רמוחה תוכיא לע רומשלו
 תומש יונישב ךווכ הז םא םג) תדמתמ
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 .דואמ אירק ןוילג תשגהב דיפקהלו (םירודמה
 ודרי לארשיב תעה יבתכ לכו םינוחריה לכ
 .ללכהמ םיאצוי ונניאו הנורחאה הנשב םלקשמב
 "מאמה יבתוכל תודותו םיבוט םימיל הווקתב
 .םיר

 ץועיי שורד

 רשקב הלאש יתחלש םישדוח רפסמ ינפל
 אל ;רמג תדובע תנכה ךרוצל בשחמ לוצינל
 לע העדוה אל םגו ,והשלכ הנעמ יתלביק
 םא םג .תעה בתכב הבושתה םוסרפ דעומ
 לש ןינעה ימוחתל המיאתמ הניא הלאשה
 יתוא תונפהל ילואו ,ינעידוהל שקבא ,ןותיעה
 ריכמש ימב רבודמה .רתוי המיאתמ תבותכל
 דבעמ עיצמש תויורשפאה לכ תא בטיה
 .רמוח ןוגראו דוביע ךרוצל ,םילילמת

 יפ לע ונגראל שיש ,בר רמוחב רכודמ
 ,תוטויט ףוס ןיא ןיכהל ילבמ ,ינויגה רודיס
 ןאכ רבודמ אל) .תיפוס הספדהב םג ךוסחלו
 ,םיבתכמב ומכ ,עובק חסונ לש םירקמב
 (.רותפל דעוימ םילילמת דבעמש

 ןיב םילדבהה לע טושפ רבסה םג שקבא
 ,קושב םימייקה ,םינושה םירישכמה
 .עיצמ םהמ דחא לכש תונושה תויורשפאהו
 שמתשהל וא ,רוכשל ןתינ ןכיה ,ןכ ומכ
 .דחוימ םולשתב דבעמב

 יסרוקב םכתסמ םיבשחמב ילש עדיה
 תמר המ טרפל םכשקבא .לקספ טעמו ,אובמ
 ,יאמצע ןפואב תינכות תנכהל שרדנה עדיה
 .יטסיטטס שומישל

 ביבא זועמ ,רנלזוא תיריא

 בתכמ לע הרצקב תונעל השק תצק <
 ...תחא לגר לע המלש הרות דומלל שקבמה

 סיסב לעב םילילמת דבעמ יכ ונל הארנ
 ,טסקט'ציפ םיירבעה םידבעמכ ,טושפ םינותנ
 .ךייתושירדב עייסל ולכוי ,םירחאו ליָמדדוו ,בדא
 !םינושה םיציפמה לצא יקדב

 ןוויכ תחא וא הז בשחמ לע ץילמהל לכונ אל
 ,תינורקע .קייודמב תורדגומ ןניא ךייתושירדש
 דוביעל עטק לכ לש וכרוא המ אדוול ךיילע
 תמצועו בשחמה תא םיאתהל ךיילע ,םאתהבו
 תכב לפטל לכוי אל ןטק בשחמ .ולש ןורכיזה

 ' םישנא

 ןיא .םידומע תורשע וכרואש קרפב תחא
 ץועיי שקבל וא ץצורתהל ךיילע :הרירב
 .םיאתמ

 תינכות תנכה ,וננויסנמ :הנורחאה הלאשל
 ,השק הניא ,םיטושפ םייטסיטטס םישומישל
 דואמ תושק שממ לש תויטסיטטס תונכות םלוא
 .החלצהב .דואמ בר עדי תושרודו הביתכל

 ?ץר אל אוה המל

 קחשמה תא קודבל םכשקבמ יננה
 תא יתקתעה .5 ןוילגכ עיפוהש ד ד אמא
 םאות בשחמב קיודמבו התומלשב תינכותה
 .לפא

 הרצענ איה תינכתה תא יתצרהשכ
 עידוה בשחמהו

 "8 כ 50856 וקד 08 וא 60"
 המיאתמ תינכותה םא ינעידוהל םכשקבא

 דציכו תועטה רשפ המ ןכ םאו הז בשחמל
 .הנקתל לכוא
 ,שארמ הדותכ

 םי תב ,ךמוס יקוש

 -רתמ "8 כ 5/8568171"סופיטמ תועט <
 .םייק וניאש ךרעמב רבאל םישגינ רשאכ תשח
 םירבא 10 לעבכ ךרעמה רדגוה םא ,המגודל
 הרקמב .וז תועט הנשי ,401-ה רביאל םישגנו
 רדגוה תינכותה התואב 10 הרושב ונינפלש
 .8--0 םירפסוממה םירבא 9 לעבכ וכ ךרעמה
 ךכיפל .6--0 םירבאל תושיג ויה 610 הרושב
 610 תורוש תא בוש קודבו ךלצא איה תועטה
 .10ך

 הבושח הבושת

 הקיפארג לש בובריע רוציל רשפא דציכ
 ?64 רודומוקב טסקטו הובג דוקימב

 ביבא-לתמ תילגרמ ןליאל איה הבושתה
 .רבסהו תינכות תפרוצמ .םיוותה תונכית לע

 ו"ליב רפכ ,ינאת ידומ

 5 ץאזאד 142(61185)
8 56,480 5 52,48:206 0% 10 

 20 ק0% 5 56334, תשא (56334) א 4
 30 05 1, ץפמא (1) אא 251
 40 0 1-0 דס 51:05 8

 קטפא (1+53248):אפאד
 50 סאפ |, מתא (1) 09 4

 60 20% 56324 ,י55% (56334) 08 |
 70 0 5 53272, (65% (53272) /\ואןכ 2402
 .םָארל םּורה ןמ ורבעוה םיות 64 .והז
 :לשמל ,םתונשל ליחתהל רשפא תעכ
0% 0 1229585 0 1-12288 05 80 

 א\:אפאד
 90 דא ,,,,0

 ותל תוריבעמ ולא תנוורחא תורוש יתש
 .ףוצרפ לש רויצ

 לכ .םיאת 8 ידי לע עבקנ ות לכ :רבסה
 .לסקיפ הניה הקולד תיביס

 תויביס 7 6 5 4 3 2 1! 0 ותב האורנ
 00111100 יראניב = 0
 = - /01000010 יראניב = 6

 ו

 00111100 יראניב = 0 [

 8 0 את

 9 | את

 200 2 את

 ץל) | 3 את

 2 4 את

 3 5 את

 4 6 את

 ן|5 7 את

 ויהי ךלש םיותה ופילחי םתואש םיותה
 -ב ₪ חפסנ) בשחמה דוקב םתעפוה רדס יפל
 .(0858 אגא

 ,לשמל ךכ
 */" ותה 12296 - 3
 *!" ותה 12552- 9
 *>" ותה 12784-- 1

 .האלה זכו

 תולאשמ רחבמ ,ןלהל תולאשה רורצ
 -וחתב םיבר םיארוק לש תונשנו תורזוח
 .םיניינעמ םימ

 ...םיבר הכ םילופיט
0 

 ורצונש ,םילילמת יצבוק ריבעהל רשפא םאה
 ?(ךפיהלו) +2 לפא בשחמל ,מבי לש י''שמ לע

 ,םיבר םישנא ונלאש ,היעבב ונקמעתה <
 ןיא בורל לבא ,ןכ" התיה הבושתה ללכ ךרדבו
 תינכותהש איה היעבה ".החריטב הווש הז
 "קמה בשחמב ,ץבוקב שמתשהל הצרת הבש
 ןוכתימה תודוקפ ןתואב תשמתשמ הנניא ,לב

 לע ,ןכל ".רסומ"ה בשחמה שמתשה ןהבש

 ,ךלש ץבוקבש םינותנב שמתשהל לכותש תנמ

 ,םיבר הכ םילופיט ול קינעהל ךילע היהי
 לכה תא דילקהל לכות רתוי הבר תולקבש

 .הלחתההמ

תוינכות ןנשי ;ללכה ןמ םיאצוי שי םלוא
 

 .לפא לע ןהו י"שמ לע ןה ץירהל רשפאש

 לכות ,הלאכ םירקמב .לשמל ,קלאקיזיו

 ינש ןיב רישי לבכב וא םדומב שמתשהל

 תינכותה תא ןועטלו ,םיירוטה םיעקשה
 .שימב

 יקסעהז

 דואמ קקותשמ התאו ,םידדצה ינשמ תוהז
 וש תט רש בתא 5

 ינש םע רשקתהל בטומ ,ץבוקה תא ריבעה

 -חנה שקבלו ,ץראב םהיגיצנ םע וא םינרציה
 י

 .תו

 השק אוהש לק

 בייחמה קסע תמקה ילבחב וישכע יורש ינא
 בחר ףקיהב םירחא םיכמסמו תוח''וד תריצי
 תליבח לע טלתשהל יל חקיי ןמז המכ .דואמ
 ?הבוט תונלילמת

 הנכות תליבח לכב הטילשל שורדה ןמזה 4

 דע :םיירקיע םימרוג השולש ידידלע עבקנ
 -ישל הלק :רמולכ ",תיתודידי" הליבחה המכ

 ,הריכזל תוחונ תודוקפהש הז ןבומב שומ
 ,ימצע דומילל הכרדה רמוח הילא הוולנש

 תא ךל םיריבסמה ''הרזע" יזרז תללוכ איהשו
 רוזעי המכ דע ;ךנורכיז ךב דגובשכ תינכותה
 וא) טוהל התא המכ דעו :הנכותה קפס ךל
 ,תאז לכל רבעמ .תינכותה לע טלתשהל (קוחד

 ךמצע התא המכ דע הכיבמה הלאשה תלאשנ

 ...הסיפת"ריהמ
 ,רוזעל קפסה תונוכנ ,רבד לש ומוכיסב

 לוקישה איה ,הירחא דחוימבו השיכרה ינפל

 לע רתוות לא :הלילשה דצ לעו .עבוקה

 םושמ קר ,הטושפ תינכותב רחבתו םינממס
 .תוריהמב התוא דומלל לק היהיש ךל הארנש

 םינממסה לכ לע רעטצת ,רבד לש ופוסב
 טילחתש וליפא ןכתיו ,ךתושרל םידמוע םניאש

 רתוי תללכושמ ,השדח תינכות תונקל ףוסבל

 .לבח .ףלאמ ליחתהלו -

 תוטבש המ
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 ילש ישיאה בשחמה תא חטבל יל יאדכ םאה

 ?תיבה יצפח ראשמ דרפנב ,דחוימב

 ךלש ישיאה בשחמב שמתשמ התא םא ₪

 אלש ןכתי ,רחא רודיבל וא םיקחשמל רקיעב

 בשחמה בנגיי םא .דרפנב ותוא חטבל ךל יאדכ

 הסוכמה תרחא הרוצ לכב קזניי םא וא ,ךתיבמ

"וכיסה לכ ,ךלש הרידה תלוכת חוטיב ידי-לע
 

 תוחפ ריחמ) בשחמה ךרע תא לבקתש םיי

 .(תחפ
קי תכרעמ תשכר ,תאז תמועל ,םא

 הר

 -רצל דחוימב תמאתומה תכרעמ וא ,דחוימב

 ,הרקי הנכות תיירפס ךל שיש וא ,ךיכ
 וא

מ האצוהכ ךל ובשחיי חוטיבה ימדש
 תרכו

 תוניצרב לוקשל יאדכ ,הסנכה סמ יכרצל

 .דרפנ חוטיב

 +  םישנא
 םיּבשחונו

 לילה לכ ץורל ררורר הרר ץורר

 ,דואמ בכרומ יאנובש

 שי םאה .תושק תוילאיצנרפיד

 ב םיסחי בושיח תרשפאמה

 םינושה םיאתה

 ?הלאה םיבושיחה תא תעצ

 =. ות תילטר ולוא
 תרזעב ילוא

 הל שיש תינכות םוש םיריכמ ונניא <

 תדרפנ תינכות ץירהל םכילע .תאזכ תלוכי

 תא ריבעהל זאו ,םיבושיחה תא עצבתש

 -וה .םכמצעב ,ןוילגב םיאתמה אתל האצותה

 הלולע תוילאיצנרפיד תואוושמ תינכותו ליא

 ןכתי ,תושק תויעב רותפל ידכ הלילה לכ ץורל

 ןיבל התציר םויס ןיב תועש המכ ודבאיש

 תוחפל ךכ לבא ,ןוילגל הבושתה תסנכה

 .םתיצרש המ תא ולבקת

 הסילופ לש התויאדכ
 == התא שש

 םע תוריש הזוח תרומת םלשל יל יאדכ םאה
 ?ילש קפסה

 אוה .חוטיב תסילופל המוד תוריש הזוח <

 יתלב ןוקית תואצוה ינפמ חוקלה לע ןגמ

 ייחמה ,םינמז חול עבוק םיתיעלו ,תויופצ

 יוסמ ןמז ךות ךתאירקל תונעיהל חטבמה

 וא ,םיוסמ ןמז ךות ןוקיתה תא םילשהלו

 רמג דע תרחא הדיחי ךל קפסל ןיפולחל

 תא
 זו כונ

 ןוקי
 .ןוק ה

 עונל יושע הנשל תוריש הזוח לש וריחמ

 יאדכ לבא ,השיכרה ריחממ זוחא 20-ל 6 ןיב

 לוקשל ךי םא ,רקי דויצה םא תוניצרב תאז לוקשל ךל
 ?וכי התא םאו ,וידעלב רדתסהל לוכי ךניא

 . סמ ינפל ךתסנכהמ האצוהה תא תוכנל



 תוליעפל רוזחל הצור ןרובסוא

 אוה ,ורקימה לש עורפה קושה תונברקמ דחא
 הדווזמב הנכות תליבחו בשחמ") ןרובסוא םדא
 תנמ לע ךרד לכ שפחמ ,("82,500-מ תוחפב
 .קושב תוליעפל רוזחל

 ןיידע םייולת ותרכח דגנו ודגנו ,הווכנש ימ
 דמוע אוהש ןעוט ,םישונמ תועיבת המכו המכ
 -ורמה ויתובוח תא ריזחהלו ןתיברממ ץלחיהל
 ,דואמ בורקב תוליעפל רוזחת ןרובסוא .םיב
 הרטלוא בשחמ קושב גיצת איהו םדא םייאמ
 תחתמ ריחמו הנכות תליבח טע לטלטימ
 .המדאל

 :תורחא תויטנ םג םדא עדי הנורחאה הנשב
 םינרצי לש תונכות קווישש גג ןוגרא םיקה אוה
 הסינ ןרובסוא .םיכחוגמ םימוכסב םיעודי יתלב
 םירפס תויונח תועצמאב ותלוכרמ תא קוושל
 ךכ לכ ברועמ וניא ומצע םדא ,בגא .תולודג
 ידיב ןותנ הלוהינש הרבחה םוקיש תוליעפב
 ימיב הרבחה ידבוע ףלאמ .ןוארב דלאנור
 תת"ב םינכושמ םהו דבלב 35 ורתונ רהוזה
 םיינמז תומוקמבו תויאשמ תודלשב ,"םיאנת
 .תויוחתפתההמ םיצורמ הרבחה ישונ .םירחא
 ,דובאה ובוח לע הרומתכ ,וידיל לבקי םקלח
 .תשדוחמה הרבחב תוינמ

 גיצהל ןרובסוא הווקמש שדחה בשחמה
 ןורכיז תלוכת ,ילזונ שיבג גצמ לעב ,רוקנא אוה
 רבכ .דבלב ג"ק 4 לקשמבו 'ק 512 לש םאר
 אשינ בשחמ ,ןסקיו תא הרבחה גיצת שדוחה
 וקוושי םיבשחמה ינש .דבלב רלוד 1,298-ב
 .תורחא תורבח תועצמאב

 לודגל יופצ םילקה םיאשינה םיבשחמה קוש
 דראילימ 16 לע תורבדמ תוכרעה .םיהדמ בצקב
 .הנשהמ השולש יפ ,האבה הנשב רלוד

 תילארשיה וגול תדוגא המקוה

 תוסחב המקוה (י"לא) תילארשיה "וגול" תדוגא
 -דמהו היגולונכטה תארוהל הקלחמה ,ןוינכטה
 .ךוניחל רפסה תיב ,הפיח תטיסרבינואו ,םיע

 החתופש םידליל תונכית תפש איה "וגול"
 תלעופו (א.1.1) סטסו'צסמ לש יגולונכטה ןוכמב
 .לפא יבשחמ לע

 יכ רסמ ,הדוגאה ר"וי ,ןוריל ירוא רד
 לארשיב וגול ישמתשמ תא זכרל התרטמ
 םה הדוגאה ירבח .עדימ תפלחהו רשק תריציל
 ,ךוניחה דרשמ ,רפס יתבמ ךוניחה תכרעמ ישנא
 תפשב םיניינעתמה תואטיסרבינואו םירנימס
 ,ךוניחב בשחמה םוקמ לע בושחל ךרדכ וגולה
 תועוצקמו הקיטמתמ דומילל השדח השיגכ
 םישקתמה םידליל עיגהל ךרדכ וא ,םירחא
 םירכח ןכ .הליגר תידומיל תרגסמב דקפתל
 וגולב םיניינעתמה םיבשחמ ישנא הדוגאב
 תא וכפהש םידליו םירוה ןכו תונכית תפשכ
 יכ ףיסומ ןוריל ר"ד .בורקה םדידיל "בצ"ה

 ןכו תויצרא תושיגפו םיסוניכ םייקת הדוגאה

 .תורחא תוצראב וגול תודוגא םע רשק רוצית

 תוטלחה תכמות הנכות

 .יא.יפ,ידל

 לש תידעלבה תונכוסה תא הלביק .יא.יפי
 תכמות הנכותה תליבח קוושל :א80א תרבח
 .וימאותו יסיפ יבשחמל ₪א608 םשב תוטלחה

 בשחמ תנכות איה תוטלחה תכמות תכרעמ
 לולכמ לש חותינ עצבל להנמל םילכ תנתונה
 ת"וחוד תכירע ןכו ,תוקסע תוסיפתו תויעב
 .תויפרג תוגוצתו

 :םה רוקנא לש םיירקיעה םיביכרמה
 ינורטקלא ןוילג
 חותינה ינותנ תא תטשפמה תיסנניפ הפש
 לדומה חור יפל םינותנ לש השימג הדלקה
 -לחה תקידבל םינותנה ןוכדעו וניש תוחונ
 ...הרקי המ לש תולאש רואל ,תומדוק תוט
 ?םא
 םירחאו םייטסיטטס חותינ ילכ
 םינייוותו תוספדמ ,םיכסמל הקיפרג
 םילילמת דבעמ
 .םינותנ דסמ לוהינ
 -לחה תכמות תכרעמל םיירשפא םימושיי

 חותינ ;יגטרטסא ןונכת -- ימוחתב םה תוט
 תמועל השיכר תויאדכ ;תורבח תשיכר/גוזימ
 תוריכמ תויזחת ;ביצקת ;ןלדנ חותינ ;תוריכש
 .תועקשה חותינו

* % % >% 

* % % * 

 הנימזה ססקט תטיסרבינוא

 שוטניקמ יבשחמ 0

 הנמזהה תא המשר ןיטסואב ססקט תטיסרכינוא
 .םיישיאה םיבשחמה תודלותב רתויב הלודגה

 -ואה י'ע ונמזוה שוטניקמ יבשחמ ,0
 -ינואל תדחוימה תינכותה תרגסמב הטיסרבינ
 .ב"הראב תואטיסרב

 ,"טנדוטס לכל בשחמ" העמשמש ,תינכותה
 בשחמל %1,000-ב שוטניקמ יבשחמ העיצמ
 ומשרנש תואטיסרבינוא 24 .83,000 םוקמב
 -יפו םיטקייורפ לע ליבקמב תודבוע תינכותל
 .היצמרופניא יפוליחו הלועפ ףותיש ךות חות

 רמוא דרופנטס תטיסרבינואמ רטרק לאכימ
 םיטנדוטסה תא םידדועמ שוטניקמ יבשחמ יכ
 -לשמ ,רתויב תמדקתמה היגולונכטב שמתשהל
 -סינימדאה תויוליעפב ישיאה בשחמה תא םיב
 -מרופניאל סיסב םינובו תוימדקאהו תויביטרט
 ומכ בושח הכ יכוניח דסומב תיגולונכט היצ
 םימויב דבלב דרופנטסב וירבדל .הטיסרכינואה
 .תונמזה 2,000 ומשרנ ,עצבמה לש םינושארה

 דבעמ -- "דואמ טושפ"
 א ץץז ,₪ יבשחמל םילילמת

 טושפ םילילמת-דבעמ החתיפ א"תמ ןרוקינוי
 אוהו !16-ר וו לפא יבשחמ לע לעופה ,תירבעב
 .דואמ טושפה

 חותיפב םיחמתמה ,יררמ ושוטו ובאס םייח
 דבעמה תא יכ ורסמ ,לפא יבשחמל תונכות
 תוקד 5 ךות ליעפהל דומלל ןתינ יתודידיה
 -ועפ 5 םה דומלל םישמתשמה לעש לכ .דבלב
 ןתינ םיציח ישקמ 2 לע הציחל תרזעבו ,תול
 רובעלו תויוגש תויתוא ןקתל ,ךסמה לע לייטל
 תורתוימ תויתוא לטבל ,השדח הרושל רימ
 .שדחמ ספדות הרושה תרתיו םילימ ףיסוהלו
 םירפסמ ןכו תילגנאב םג בתוכ דואמ טושפה
 ןימימ ,םתעפוה רדס יפל הספדהל םינתינה
 ןתינ הרזעל האירק לש הרקמ לכב .לאמשל
 ."אתדט אא" שקמל תונפל

 דוע הלעפהל םישורד יכ ורסמ הרבחה ילעב
 ,םָא-יִפְפיס סיטרכ ,רוט 80 סיטרכ ,םיננוכ 2
 כ תקוושמ הנכותה .הדובע טקסידו תספדמ
 .8100 ןכרצל הריחמו ףדמ תנכות

 ריבש יתלב קאפמוק

 דיינו ריבש יתלב בשחמ קוושל הלחה קאפמוק
 אבצ רובע חתופ רשא ,(א066₪0125) דחאכ
 הלעפה תרשפאמה תינכמ הקינכטב יונבו ב"הרא
 תורבחתה רשפאמ בשחמה .בכרבו תאשינ
 יעצמאב ןכו ,םימדומ תועצמאב עדימ תורוקמל
 .'וכו רשק ירישכמ ןוגכ םירחא תרושקת

 רטמ 1 הבוגמ ליפהל ןתינ ולוכ בשחמה תא
 תאזו .והשלכ קזנ ול םרגיש אלב ןוטב תפצירל
 ןכו ומצע גצה ,בושיחה תכרעמ יבגל רומא
 םג עצומ .בשחמה דיוצמ וב 1018 קסיד יבגל
 ..נ.ר.ל.מ תועצמאב ,לארשיב

 ןודעומ המיקמ עדי
 לפא לע הדמול יחתפמ

 םירומ ,הכרדהו ךוניח ישנאל דעוימ ןודעומה
 -יחה םוחתב תודמול חותיפב םיקסועה םיצרמו
 גולוכיספ ,ביני ןנח אוה ןודעומה ריכזמ .ךונ
 .ךוניחב םיבשחמל ץעויו

 זוכיר רשפאת ןודעומה תמקה יכ רמא ביני
 ,ל"וחבו ץראב תחתופמה הדמולה לע עדימה
 ףטוש עדימ תרבעה .לפא יבשחמל המיאתמהו
 תורושקה תושדח תויגולונכט תויוחתפתה לע
 רוקיס ,תונויער תפלחה ,הכרדהו ךוניח יאשונל
 ןכו הלועפה ףותיש דודיע ,םישדח חותיפ ילכ
 154 חותיפל םילדומו םיסופד תייוותה רשפאתת

0 
 6; םישנא

 חמו םיפש

 ;עיבסחאו
 םיגיצמ

 תונומת

 הכורעתב

 ידיתעה לעפומה סנכ
 (םיתיא) מ"ביתל ילארשיה דוגיאה לש יששה סנכהו

 וש /6484-₪] לארשי ףינס לש יתנשה שגפמהו
 1984 רבמבונ 7-4 ביבא-לת םיסרגנוקה זכרמ

 תויתרפס תונוכמ תלעפהל תיאמצע הדובע תנחת

| 

 ןווגמ עצהו תידילוס ,תיעוצקמ הכורעת

 ידיתעה לעפמה תכורעתב םיגיצמהמ השימח לע רוקרז

 הממ דאמ .יחינהנ .טקפוטוא תכורעתב מ"ביחה = בלה לע בוט ושעיש ,תובוט םילמ אלל ,הכורעתה
 יתיבה שרגמב שחרתהש

 ץסאמב ןיחבהל היה ןחינ .ןושאר טבמב רבכ

 . ץיבורוה הנליא תאמ
 " " הרצק הריקס חותפל רשפא יא .םיגיצמלו םינגראמל | תכורעת לע וז הרצק הריק ל יו
 תואלפנב התזחו סל'גנא סולמ הרזחש ימב ינגב םיסרגנוקה םלואב המייקתהש ,מ"ביתה

 נד ==שופוזכזאו
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 וכי-בכא
 מ"ב םיכשחמ



 ו 7 ו 7 277 7 תא 000

 ןוסְרֶטּפ יתשגפש ינקירמא | חרוא
 הרכחה לש תוריכמה להנמ ,ודרולוק ,לורטוטואמ
 הדוה ,הקירפא םורדכו ןוכיתה חרזמ ,הפוריאב
 לש בחרה ןווגימכו המצועב חכוויהל יתממותשה"
 'מ"ביתה םוחחב תילארשיה היישעתה ירצומ

 הברה שיש תולגלו םיילאיצנטופה תוחוקלה
 ץמאממ דבכנ קלח איה הכורעתה וחעדל ,"הלאכ
 תרגסמבו ,אשונל להקה תועדומ תא ריבגהל ללוכ

 דע ררבתה םיגיצמו םיפוצ ןיב חיש ודהו שגפמה
 לעפמה לועיינ מ"ביחה אשונ םרות המכ

 תינקירמאה המרהמ תלפונו הפוריאב המרל המוד לארשיב מ"ביתה תמר

 הכורעתהו ילארשיה רצומה .ןוסרטיפ תעדל
 וירבה תוצראב" ,הפוריא םע הווש המרב םידמוע

 "רתוי תומדקתמ תויגולונכט תוארל לוכי התא
 (בשחמ תודקופמ תונוכמ) א.6-ה חטשב וירבדל

 דע הארש המ לכ םע תחא המרב לארשי תדמוע
 יא.יִא.יִס תרבח ץראב תגציימ לורטוטוא תא ,הכ

 להנמ ,יחרז יבצ .בשחמ תועצמאב יסדנה ןונכ
 ונחנא" ;רפסמ הרבחה לש תוריכמהו קווישה

 תיטרפה תיסדנהה הרבחה 6 לש תב הרבח

 איהו ,םידבוע 700 הרכחל .לארשיב הלודגה

 היישעתהו תיִמיכה הסדנהה ימוחת לכב החמתמ
 ןונכתבו יסדנה ןונכתב .היתוחולשל הדבכה
 המיקה הנורחאל .םלוהיגבו ,םתמקהב ,םילעפמ
 רובע הקינורטקלא ורקימה םוחתב םילעפמ הרבחה
 יא.יא.יס .סרוטקדנוק ימס לנוישנ רוכעו ל"אפר
 .מ"ביתה יאשונב הרמוחו הנכות קווישב תקסוע

 הסיפתה תא םיגיצמ ונא ביבא לתב הכורעתב"
 וא סדנהמל תיאמצע תכרעמ ,לורטוטוא לש
 הלשמ יבושיח חוכ םע חיאמצע הדיחי .ןנכתמל
 תימונוטוא הדיחיכ תדקפתמ הדובע תנחת לכ
 תורחאה תונחתה ןיבל הניב תרושקת תמייקמה
 ,תונכות ,היצמרופניא ירגאמב ףותיש ךרוצל
 ".דועו טלפ ירגאמב הטילש

 קושב בטיה הרחתמ התכרעמה יחרז תנעטל
 םימוחתב הימושיי לש בחרה ןווגימבו הריחמב
 י"ע ובתכנו וחתופ הלא םימושיי .םינושה
 .לארשיבו תירבה תוצראב םישמתשמ

 איה הכורעתב יא.יא.יס הגיצהש שדח רצומ
 יגוס לכב םיחותינ תעצבמה סיסנא םשב הנכוח
 הלעפהל תנתינו ,םישרדנה םייסדנהה םיבושיחה
 ןויסינ הרבצ הנכותה .םינשחמה יגוס לכ לע
 םיישדוחה ךשמבו הרכחה לש תורישה תכשילב
 תודוכע התועצמאב ועצוכ תלעופ איה םהבש
 תורבח רפסמל

 דילקוא תנכות תא יא.יא.יס הגיצה חוניקל
 רבודמה .קצומה ןוכיתב תקסועה וגז א תרצותמ
 יבלש לכב תלפטמה האלמ תידממ חלת הנכותב
 תמייקמ יחרז ירבדל א.0 ללוכ עוציבהו ןונכיתה
 יחרז .רבמבונב דילקואב םישמתשמ שגפמ ותרבח
 ,לארשיב מ"ביתה אשונל קוש שיש ענכושמ
 תא ףושחל הבכוט תונמדזה איה הכורעתה"

 יִא.ייִא.יס ןכודב הדובע תונחת

 אשונב םיקסועה לכל שגפמ תדוקנכ הכורעתה
 םינכשה לצא הרוק המ תוארל יחרזל הרשפיא

 םוחתב ץראב הרוקש המב ןכדעתהלו
 לש ההובגה תיבוציעה המרה לע ךרכמ ינא"

 תאצל הפצמ אל ונחיאמ שיאש תורמל .הכורעתה

 סיארנש םירשק רפסמ ורצונ ירה ,םיקיש םע ןאכמ
 "םיחיטבמ

 ןויסנ יריחע םיסדנהמ הרשעו
 איה מ"בית אשונב תוריש תכשיל ןילדי תעדל

 אשוגה תא ץמאל רתויב הכוטהו הלוזה ךרדה
 תוכיבסב הלוע רתויב הלוזה הדובעה תנחת
 האצוהב ליחתהל חוקלל םיעיצמ ונחנא .0
 ".ללכב ול םיאתמ אשונה לכ םא חכוויהלו ,הנטק
 תאז השע תטישב לעפתו הדובע תדמע רוכשתש וא
 וא ,הרבחה לש םיחמומה תווצ עויסב ,ךמצעב
 תא ריבעתו ךנמזב ךוסחת ילוא וא ,םיידי םירתש
 רותפיש הטד לורטנוק לש ןמוימה תווצל דוקיפה

 תורישה תכשיל תרגסמב היעבה תא
 לש דומילה תמוקע תא םיגפוסו םיחמתמ ונא"

 לכוי הצרי םאש קפס יל ןיא" יניפ ריבסמ "חוקלה
 ".תלכשומ רתוי הרוצב דייטצהל רתוי רחואמ

 לורטנוק לש תורישה תכשיל לש טלובה הנורחי

 םלועב הנושארה הרושב לארשי תאצמנ 46 זה םוחתב

 ןילדי ינופ גיצמ ןיטולחל הגוש םלוע תסיפת
 הטד לורטנוק .הטד לורטנוקב היישעתה רזגמ להנמ
 תא חיכוהש קיתווה רצומה תא הכורעתב הגיצה
 תכרעמ יהוז וספא ומצע
 לחה אלמ מ"בית ךילהת הסכמה תיוויטרגטניא
 דעו תוזילאנא ךרד ,טרופמה ןונכיתה בוציעב
 העיצמ ,יא.יא,יסמ לדבהב הטד לורטנוק .רוצייה
 מ"ביח אשונב רתויב תמכחותמ תוריש תכשיל

 ןוסנאווסו הרטאמ .לורטוטוא לש מ"ביח תוכרעמ הגיצה |00 לש חכ הרבח ,הסיחמ 66

 נד =השופוסא
 640/64 5צ5ד 5

 וכובכא
 "עב םיכשחמ

 הרחוי תמאב הלדתשה 2 יסמש האר) ,סחסה ןמ .ממי ןכוד לש תרחוכב ןיחכהל רשפא .ףוסב .ןימימ .לודגה לטיניד ןכור

 ונא םא" .םָאה תרבח םע רישיה רשקה אוה הטד
 ונא ,יגולונכט עדיל םישרדנו הכובס היעבב םילקחנ
 לש היעב ונל התיה רבכמ אל רצק ןמזב םינענ
 תא ךירדהש ל"וחמ החמומ ונאבה .םוח רבעמ
 ונחנא םויה ,חוקלה תאו הטד לורטנוקב תווצה
 רבעמ לש תוזילאנאב םיתוריש תחל םיכישממ
 ".םוח

 אוה לארשיב הטד לורטנוק לש תוריכמה רוזחמ

 1 'סמ לע הפוצ 2 'סמ

 ךא איה תורישה תכשיל ,הנשב רלוד ןוילימ 7
 ,ןילדי ירבדל .תבחרגה תוליעפה ךותמ קלח
 התע אצמנ מ"ביח תועצמאב תונורתיפל שוקיבה
 םויה םיענכושמ לארשיב היישעתה ישנא .ואישב
 אלל םיימואלניבה םיקוושב תורחתהל רשפא יאש
 ".תובשחוממ תוכרעמ

 מ,י.ב.ג תרבח המיגדה הגוצתה םלוא הצקב
 קחשמו ,םיזרב תככרהל תיטמוטוא הנוכמ
 תוירלודומה תודיחיה תא םיגדמה םירוטלופינמ
 תונוכמה תבכרהל הרבחה תשמתשמ ןהבש
 .םינושה םילעפמל תוידועייה

 תויטמוטוא תונוכמ 70 לעפמה רציי םויה דע
 םירחאמ לדבהכ" ,ורנלפ לארשי ,ל"כנמה ירבדלו
 לע הנוממה ןמטוג ןולא ".יתימא ןבל לוחכ ונחנא
 תונוכמ הנוב הרבחהש ריבסמ הרקבה אשונ

 .םיקייודמ םיקלח תבכרהל םינקתמו תויטמוטוא
 ,םדא חוכב תכסוח תיטמוטואה הבכרהה תטיש

 םיניקת םניאש םיקלח תלסופו עוציבב תקיידמ
 .הבכרהה ןמוב

 ,מ.י.ב.גב תורצוימה תויטמוטואה תונוכמה

 תרצותמ םיתנכותמ םירקב י"ע תורקובמ

 ןהש הדבועב תונוכמה לש ןדוחיי .זואהגניטסוו
 הנוכמה יקלח בור .תוירלודומ תודיחימ תויונב
 ]ן ,השדח הנוכמ לש היינבל הבסהל םינתינ

 ןןימיל לאמשמ .הכורעתה ינגב ידיחעה לעפמה חכורעת לש ימשירה החיחפה סכט
 תיאכצה הישעתה ל"כנמס ,רוש חשמ ,סנכה ּוכְרִמ לייוו דנאלור 'פורפ ,ם"יחיא

 תא ,איה ףא חבשל תנייצמ מ,י.ב.ג תלהנה
 תא תרקבמ ךא הכורעתה לש תיבוציעה התמר
 הכורעתה התקל םהירבדל .קווישהו ןוגריאה
 יוסיכה .ןווכמ טולישו קיפסמ םוסרפ רדעיהב

 ,ופיצ ולש להקה חא איבה אל לילדה יאנותיעה
 .תונוש תומרב םילעפמ ישנא ונייהד

 לש תויסדנה הדובע תונחת ,5!/0 ןכוד

 ַס 3 0 0
| 

 וי חינב דוד .הקיטוכורה ןוגרא ר"ויו טדי ל"כנמ רירא לאוש
 הגכהה תדעו ר"וי ,יולח ןועדג .פורפו

 רבכע סע 237 םגד ןימימ ,217 םגד לאמשמ ,ו
 ב

 וגיצה קטובור דשאמ זוע ארק םעונו תוברע יפי

 אוה םג הקיטובורה אשונ תא הכורעתה תרגסמב

 הו קוושמש תוכרעמ תיב ונחנא" ןבל לוחכ

 תומלשומו | תונכומ תוכרעמ םינש עבראכ

 .יפר רמא "היישעתב הקיטובורלו היצמוטואל
 ,תורחא תורבחמ לדבהבש םישיגדמ םיינשה

= 
= 

= 
2 

= 
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 תויעבל תונורתיפ אלא ,דויצ תרכומ הניא םתרבח
 רוצייה ספב

 םושייל היימדה הרבחה הגיצה הכורעתב
 ווס לפא לע םילעפומה םיטוכור ינימ םע יחיישעת

 תטילק בצקמ םיבזכואמ םיריעצה םילהנמה ינש
 טולקל תונוכנה" .תילארשיה היישעתב םיטובורה
 3 ינפל ונל ויהש תויפיצל סחיב הלודג אל םיטובור

 ".םינש
 תא דחוימב תדדועמ הניא הלשממהש רבחסמ

 היישעתל היצמוטואו םיטובורה לש םתסנכה
 וצקיהש תפרצו הינטירב ומכ תונידממ לדבהב
 ,הקיטובורה אשונ םושייל םיבאשמ

 רדמס לש ןתיבב ונמתח הכורעתב רוקיבה תא
 םיעובק םיפתתשמ .עבש ראבמ םיבשחמ ורקימ
 מ"ביתה אשונב םישגפמהו תוכורעתה לכב
 ,לארשיב

 ןוסבייל לאונמעו ,הרבחה ל"כנמ .ןגיק לופ
 תא הוואגב וגיצה ,בושחימ תצובק ,א.ל ל"כנמ
 תויגולונכט תוכרעמב תבלושמה מ"ביתה תכרעמ
 הסילה לע בשחמ תודקופמ תונוכמב יבבש דוביעל

 לפא לש
 הניקתה .םינורתאה םישדוחה תשמח ךשמב

 ץראב םיתיישעת םילעפמב תוכרעמ 30 הרבחה
 תארקנה תכרעמהש היה הארנ הכורעתב רקבמל
 הריחמ לשב ילוא .בר ןיינע הררוע א.8.\ו
 תנחת ךל שי %20.000-מ תוחפכ") .יוויטקרטאה
 תיסחי םילקה םיעוציבה .("המצוע תלעב הדובע
 תוכזב ילואו (הסיל לש טטרופמה רבכעה תרזעב)
 הריהמו החונ הדובעה" ;הרבחה ילהנמ ועיצהש המ

 שדחה שמתשמל תכשוממ הנכה תשרוד הניאו
 תויגולונכטב םימושיי דאמ בר רפסמו

 ",תונווגמ

 לש

 נד =שופווכזו
 00/04 ד 5

 וכי-בכא
 "עב םיכשחמ

 םלועה יקוש לע תוטלתשה
 ידיתעה היישעתה לעפמ תועצמאב
 םדוקה רודהמ םילעפמה לש הסיסגה ירופרפ

 םיזוחא יפלאכ ףא ילואו תואמב פה תרבג

 םיאנותעה תביסמב רמאנ

 לתב הכורעתהו סנכה
 תועצמאב רוצ חינב דוד ר"ד ;יולה ןועדג
 תכורעתב תנק 'פורפו 688א/הון/506 ר"וי ןגס ,רידא

 2 ם"יחיא לש רבעשל ר"וי ,סיירפ

 לארשיל הרזחבו הינרופילקל לארשימ

 חאל החתפ ב-הראב תלעופה החילצמה תילארשיה הרבחה .הכורעהב יוייד ןכ



 יקוש לע תוטלתשה
 תבשחוממ הלעפהל םירזיבאו תוק

 רוצי יכילהת
 ילעפמ לש םביל תא הווהי

 ינכט ומגדוה

 םירצומה ךרע ,ןלהל רמאג ,הלא ןוגכ םיי
 ןוילימ דע רלוד 800,000-כל עיגהל יושע

 רלוד 40,000-ל 20,000 ןיב םוקמב .הנשב ר

 ,הלא םיאנתכ ,םויכ ילנויצנבנוקה לעפמב דבועל

 הדימע רשוכ ילנויצנכנוקה לעפמל היהי אל .שגדוה
 ,שגדוה הביסמב .ףונהמ םלעיש ופוסו תורחתב
 הכיפהמב בחרג הלועפ רכ שי ידוהיה שארלש

 מבי לש יתיישעת טובור
= 

, 

 הנושארל הגצוה מכי לש תיטובור רוציי תכרעמ
 תכרעמ .הקיטובורו מ"ביח תכורעתב רוביצה ינפב

 תלדגה תרשפאמ מבי לש תיטוכורה רוצייה
 תכרעמ תרזעב .רוצייה יכילהת חלזוהו הקופתה
 עצבל ןחינ תיטובורה תכרעמב תנקחומה בשחמה

 לש םינכוממ רוציי יכילהת תונקיידבו תוריחמב
 הקינכמורטקלאהו הקינורטקלאה םוחתמ םירצומ
 םירצומ לש םיקדבמבו םיביכר ,םיקלחב לפטל ןכו
 .םירמגומ

 תודיחי שולשמ תבכרומ תיטובורה תכרעמה
 וקב תולועפה תא חעצבמה תיטוכור עורז :תוירקיע
 תונכית .דוקיפ תספוקו דוקיפ תכרעמ ,רוצייה

 0 8 0 080407707 א

 סדנהמ .ןימימ :הכורעתב טיבלא כור
 חינטירבב ןיזיוורטויפמוק לש תוכרעמה

 םילודגה םירגתאהו ,תאזה הלודגה תינולונכטה
 ימוכס ךירצמה הרמוח חותיפב אקוד ואל םח םויכ
 התרטמש הנכותה חותיפ םוחתב רחוי אלא ,קתע

 הרמוחה לש םייברימ בולישו לוצינ ידיל איבהל
 ךירצמ ןנורתפו תויוטבלתהה ןיידע תובר הז םוחתב
 אלו םיינשדח תונויערו םיננער הבשחמ יווק
 תולודג תויפסכ תועקשה

 תיינפהו הז םוחתב בר יוכיס ,רומאכ ,לארשיל
 ,הז ןוויכב תונומטה תוכרה תויורשפאל םיצמאמ
 םלועל הלעמב ןושאר קפס תויהל לארשיל ורשפאי
 ידיחעה לעפמה ןדיעל תושורדה תונכות לש בחרה

 לש ישיא בשחמ תועצמאב םישענ דוקיפהו טובורה

 3 - תדחוימ תונכית תפשב לעפומה מבי

 האטת אסד חואב וז

 6 0-8 40101025 ו 20014 ,תויטובור תוכרעמב שומישל החתופש 8

 דיםוכ\/ופווכזצ
640/64 5 5 

 מ"בית חטשב סלועב הליבומה ב"הראמ 60אוקטז6חשופוסא תרבח
 .ונידי,לע תידעלב לארשיב תגצוימ 630/0ג%ו

 ןוכי-בכא
 "עב םיכשחמ

 ידיתעה לעפמה תכורעתב וגיצהש תורבחה תמישר

 ןופלט 27100 קילאיב .ק ,480 ד"ת ,תומדקתמ הרקב תוכרעמ סקלוורס .א.ג.א <

047700106 6 

 037735114 :ןופלט 52523 ג"ר ,125 קילאיב יטדנה רחס.רא.וא 6

 ןופלט 51905 לאומש תעבג ,ירחסמ יזכרמ ,ןליא תמר ,1 טינרואה קטינמוא <

5 

 03-8475151 :ןופלט 61391 א"ת ,39240ד"ת טסיארטניא 6

1 
 03-475151 :ןופלט 61392 א"ת ,39300ד"ת טקינורטסיא ₪

 04-5286224 ,517111 :ןופלפט 3

 08-740522 :ןופלט 31070 ,הפיח ,7120 ד"ת תוישעת ןוריז

 037618111 :ןופלט 61336 א"ת .2? ךמציו לארשי מבי

 017464118-5-6 :ןופלט

 03-285151 :ןופלט 67132 א"ת ,2??ךבילרק םיבשחמ וגרל

 03-490702 :ןופלט 47210 .ש"המר .5 ןיקשיסוא דקורקימ

 047258435 :ןופלט 31060 ,הפיח

 (לטיגיד תועצמאב) היגלב-וקסיל רבליס

 037388388 :ןופלט 67060 א"ת ,25089 ד"ת
 037475151 :ןופלט 61392 א"ת ,39255ד"ת סקינורטסיס

3 

 (879-5575)617 ןופלט .תירבה תוצרא 08 8

 03-4683211 :ןופלט 61430 ,א"ת

 77719 :ןופלט 53583 םייתעבג ,1 ןיזרוכ תויגולונכט ןוירוא ₪

 03-735114 :ןופלט 61331 א"ת .33133 ד"ת תונוכמ ץנרמופ .א
 037343880 ,340860 ,349620 :ןופלט 61282 א"ת 28346 ד"ת (1982) קטובור דשא

 052731044 :ןופלט 44100 ס"כ .8> ד"ת תוכרעמ תיישעת מ.י,ב,ג
 0527548222 :ןופלט 46733 ,הילצרה ,הידכא תמוצ ,לטיגיד תיב טנמפיוקא לטיגיד

 037428161 ,428162 :ןופלט 46105 .הילצרה ,708 ד"ת ה סדנה תוכרעמ יזייד

 03-379901 :ןופלט 6102? א"ת ,77 ןולטמ ,רחסמו ןינב ,טרופמיאל הרבח .ט.ב.?

 61226 א"ת ,22650 ד"ת ,? ה"לשה םיבשחוממ סייגולונכט םימושי -מ.ט.י

 037728326 ,03-7274%6 :ןופלט 52415 ג"ר ,3 ךלמילא ינכט עדימ דגיל

 037708787 :ןופלט 51461 ,ב"ב ,108 אביקע םדקתמ יפרג בושחמ מ .ג,מ

 0527555580 :ןופלט 46766 חותיפ הילצרה .1? םידוהיה תנידמ תונכת הגמ

 037708173 ,707842 :ןופלט 51201 .ב"ב ,15 תרגכ סקינורטקלא ונומ

 0379229541 :ןופלט 49130 ,ת"פ ,3005 ד"ת .הירא תירק ,3 לענא םיבשחמ ןדימ

 01-258464 :ןופלט 64077 .א"ת ,? לוריבגןבא סקיטמטסיס

 057-70527 ,76448 :ןופלט 84209 .ש"ב ,13 ם"במר םיבשחמווקימ רדמס

 /052-556610 :ןופלט 46733 ,םילגה תניפ תיכשמ ,םיזכרמ תיב תויגולונכט פשוע

 037491201-2 :ןופלט 61430 א"ת ,האיבנה הרובד ,םידיתע טסמוק
 037422311 :ןופלט 61390 ,א"ת ,43 יקצדורב הטאד-לורטנוק
 03-9231621-2 ;ןופלט 49517 ,ת"פ ,10? יקסניטוב'ז לורטנוק גולנוק

 03-7084174 :ןופלט 61007 ,א"ת ,758 ד"ת היצמרופניא דוביע תוכרעמ ,יסק

 03-3884526 :ןופלט 66854 ,א"ת 42\רפ תובשחוממ טוטרש תוכרעמ ץיבוק

 03-777דלַאג ?

 214323 :ןופלט 52520 ג"ר ,1 יקסניטוב'ז ,יבכמ ןינב תיסדנה סקיוטמווטסניא 6

 הפיח ,5390 ד"ת הפיח - למרכה ףוח עדמ תוריתע תוישעת זכרמ םיבשחמ טיבלא ₪

 037252217 ,259213 :ןופלט 61331 .א"ת 33183 ד"ת ה קינורטקלא וקממ
 03-343715/6 :ןופלט 51905 ,לאומש תעבג ,ירחסמ זכרמ ,ןליא תמר ,1 םינרואה טיקמ

 ,6056 ד"ת 34468 ,הפיח ,4 תילגרמ בשחמ תועצמאב יסדנה ןונכת .יא.יא.יס

 וודסמ דראקפ טלויה לש םיידעלב םיגיצנ הדידמו בשחמ תוכרעמ 8

 ,43137 ,ד"ת ,עדמ תוריתע תוישעתל הירק סידיתע הקינורטקלא תסדנה .ט.ד.ר

 מ"בית תוכרעמ לע םיפסונ סיטרפ תלבק רבדב

 ססוקטדפמעופוסא לש בשחמ תרזעב רוציי ןונכת

 ,04-524222 .לט ינקרש יבצ לא תונפל אנ
 .31053 דוקימ ,הפיח 5390 ד"ת ,3

 דראקפ טלויה לש הגוצתה תבחר

 ןולארשיב !1 תגיצנ ,0%18 תרבח

 .תויגולודותמ תוטישב תודמול 0
 יתבמ לחה .ךוניח ישנא ללוכ דעיה להק

 ךוניח יזכרמ ,תואטיסרבינוא ,םיידוסיה רפסה
 .דועו ךוניחה דרשמ לש חותיפ תווצ ,םייצוביק

 תיבב תועובש 6-ל תחא ומייקתי םישגפמה
 עבקנ ןושארה שגפימהו ,ביבא-לתב בולוקוס
 .17.00 העשב 7.11.84-ל

 לרנ'ג-הטדל ךרב"בשחמ

 דיינ ישיא בשחמ קוושל הלחה לרנ'ג הטד
 ג"ק 4 ולקשמש ,בשחמה .די קית ךותב האישנל
 תא יטקפמוק זראמב ליכמ ,061 ויוניכו דבלב
 :ותלועפל םישורדה םירזבאהו תודיחיה לכ
 1 דע ימינפ ןורכז םע תיזכרמ דוביע תדיחי
 ןנוכ ,אלמ יתיבפלא םישקמ חול ,םיתב ןוילימ
 לפקתמ עקרמ ,םיינש וא דחא םינוטילקת
 ןכו םינמיס 2000 ליכמה (ילזונ לטסירק)
 בשחמל תרושקת םדומ ,תנעטנ הללוס ,הקיפרג
 .תופסונ תודיחי לש רוביח תויורשפאו יזכרמ

 ישנאלו עוצקמ ישנאל דעוימ אשינה בשחמה
 ףינסמ רבעמב ,הדובעה םוקמב שומישל םיקסע
 -אותל תודוה .תיבבו חוקלה ידרשמב ,ףינסל
 וילע ץירהל ןתינ מבי לש ישיאה בשחמל ותומ
 םיבשחמה קושב תומייקה הנכותה תוליבח
 .םיישיאה

 הנפמ תנכות ,3-2-1 וב לכ
 471.5 יבשחמל תירבעב

 ,השדח הנכות החתיפ םיבשחמ ורקימ תיביס
 תונכות קושב הנפמ הווהמה ,3-2-ו ובלכ
 יבשחמ לע תלעפומ הנכותה .םיבשחמ ורקימה
 "ייב םיקסועה לכל המיאתמו 118 ,116 ,1זז לפא
 .םייקסעו םיירחסמ םימוש

 תנכות לש תירבעה הסריגה איה 3-2-ו וב לכ
 ןוילג :םיקלח 3 תללוכ איהו , קקז 5
 ,עדימ רסמו םילילמת דבעמ ,ינורטקלא הדובע

 .הזב הז םיבלושמה
 לע שמתשמה לבקמ תינכותה תלעפה םע

 וב הדובע ןחלוש -- "הבתכמ"ה תא ךסמה
 .ולופיטבש (םיקית) םיצבק 12 דע ןסכאל ןתינ
 ,בשחמה לש ימינפה ןורכיזב תנסכואמ הבתכמה

 .המוצע איה םיצבקל השיגה תוריהמ ןכלו
 שקמה לע תחא הציחלב תועצבתמ תודוקפה

 ."חותפ חופת"
 ןוילגב תונבל לוכי הסחה לדגמ -- המגודל

 בשחתש הלבט 3-2-] וב לכ לש הדובעה

 אוה עדימה דסמב .הסחה לודיג ריחמתו תויולע

 "דגמה רפסמ ,הסחה ינז לש םינותנ סיסב הנבי

 דבעמל הנפי כ"חאו דועו לודיגה יחטש ,םיל

 לודיג" לע ףיקמ רמאמ תביתכל םילילמתה

 רותפכ תציחלב וכותל לותשלו *,לילגב הכחה
 ל

 .ןורכזב דביע רבכש םינותנהו חואלבטה תא
 ףדמ תנכותכ תקוושמ 3-2-1 וב לכ תנכות

 תרבוח תפרוצמ הנכותל .8325 ןכרצל הריחמו
 .תירבעב הכרדהו דומיל

 ןיידע ובתכנ אלש תונכותה

 תא טטרשמ ,ץופנ תואבשחמ רוט לעב ןודנה םי'ג
 ובתכנ אל םאש ,תושדחה תונכותה לש ןתומד
 :בורקב ובתכיי חטבל ,ןיידע

 ויעוציב תא רפשתש הנכותה - ראטסקינדונ
 תתפתו תונויער ול קינעת .יוצמה קינדונה לש

 .םישדח הלועפ ירכ וינפב
 םייניבה גרדב להנמל הנכותה - ינחלושנלטב

 תא עגשל דבלמ תושעל המ הברה ול ןיאש

 םידמועה תא דירטהלו ותורמל םינותנה םידבועה
 לע רדגומ תוליעפ ןמוי להנת הנכותה .וילעמ
 ליטהל דציכ" :םידחוימ םילודומ .ימוימוי סיסב

 יניעב ןח אוצמל דציכ" ",םירחא לע המשאה תא

 .דועו "'סובה
 תוזרכה יבתוכל הנכותה - ינלבז קטיייה

 טטרשל דציכ .קט-ייה חטשב םישדח םירצומל
 ידכ ךות םלוכמ חלצומה רצומה לש ותומד תא

 יחטש לכמ םינבומ יתלב םיחנומ לש רתי תסמעה

 תורבחל תיחרכה .םיבשחמהו הקינורטקלאה

 שיא קיזחהל תולגוסמ ןניאש ,קושב תוליחתמ
 הרוחשה הדובעה תא השעיש ,רוביצ יסחי

 .ןרובע
 .םיליחתמ םייוביילפל הנכותה - םלועהשיא

 .תוניי תומש לע תעדל שורדה לכ תא ךתוא דמלז
 בלועמ תויומדו תוינוכמ ,םייתנפוא שפונ ירתא
 .םיישדוח ידמ - םינוכדיע .תורפס /עדמ /רודיבה

 םיבשחמה ילעבל הנכותה - בשחמאנש

 תא םילבוס םניא יכ דואמ רהמ וליגש םייתיבה
 תרחא תללכומ הנכות לככ .םתושרבש םיבשחמה

 ףדו םינותנ סיסב ,םילילמת דבעמ הנכותה ליכת
 םילודומה לכ ויהי תחא השקהב .ינורטקלא
 "צהל דוחייב בוט .םימישרמ םינותנב םיסלכואמ
 ,וקלתסהש רחאל .םימשרתמ םיחרוא ינפב הג
 ומוקמל ,ףתרמל הרזח ופיעהל בשחמה לעב לוכי

 .יעבטה
 םלוסה הלעמב ספטמל - :-2-] סוטאטס

 םישגפמה ,תוביסמה לכ לש דועית .יתרבחה

 .תושיגפ ןמוי לוהינ .בורקה שדוחל םישיאהו

 םייונפ/תויונפ לש םינופלט רפס - דחוימ ףסות

 .הבורקה הביבסב

 היתוינכותמ הגוסנ רודומוק

 -ונווכ לע םיחוודמ רודומוקל םיברוקמה תורוקמ

 תותיפה תוינכותמ המכמ תגסל הרבחה לש הית

 ,שדח יקסע בשחמ תגצהב רקיעב רבודמה .הלש

 32 ןב 2.8000 בבש לע ססובמ תויהל ךירצ היהש

 .תויביסה

 6  םישנא
 םיבשחונו

 הטררא תשיסות תלרומ רודותוכ
 עברא תשיטנמ תלבוס רודומוו

 רב יראטא תבוטל ובזעש ,הלש םיסדנהמה

 רבעשל רודומוק להנמ ,לימארט ק'

 תא הריזחה הלא חתפמ ישנא תעברא תשיטנש

 .רוחאל הנש רודומוק

 תא םתיא ולטנ העבראה יכ םירפסמ רודומוקב

 ...תוידוסה חותיפה תוינכות
 תא העש יפל רודומוק השטנ ,רחא חטשב

 היבשחמל עמשו רוביד ינק ה חתפל היתוינכות
 ח עמ

 תנגנתמ רבכ הינופמיסה

 תבחרומה .תללכומה הנכותה תליבח ,הינופמיס

 .םיקוושמל תקפוסמ ,סוטול תיבמ

 ,תורבחה תיברמ לש עבק טעמכה ךרדכ אלש

 ידעומל רשאב ןהיתוזרכהב תודמוע ןניא רשא

 ,הנכותו הרמוח ירצומ לש םייופצה הקפסאה

 .תויפיצב דומעל סוטול החילצמ

 םיקנפמ םניא קושה ירקבמ :תרוקיבב אל לבא

 הרקי" ",ידמ תלבלבמ" .השדחה הינופמיס ,תא

 קר הלא ..."המוצע םאר תפסות תשרוד" ",ידמ
 יבחרב הלא םימיב תועמשנה תורוקיבהמ טעמ

 ןלרוג תא םיכבמ וללה קושה ירקבמ .ב"'הרא

 ,תורחא תוללכומ הנכות תוליבח יתש לש ''רמ''ה

 יסחי ללגב ,רשאו הינופמיסהמ תובוט םתעדלש

 .תפסכנה החלצהל וכזי אל ,םילקלוקמ רוביצ

 :א\או*- ןכו אופא לש טסקטנוק ןה וללה

 (11 סייביד ינרצי) טייט ןוטשא תיבמ שסאא

 .הלא םימיב תקוושמ רבכש

 ליבקמב .רשפא יא תויחד ילב ירמגל ךא

 'ץימ חוודמ הינופמיס קוויש תליחת לע הזרכהל
 דבעמ תבסהב בוכיע לע ,סוטול ר"וי ,רופאק
 רבסומ בוכיעה .שוטניקאמל שס א םילילמתה

 ".רצומל םינורחא םישוטיל"ב

 םיקסעל רזוח ץצקמה ק'ג

 ינש ךשמב) ּהלהנמו הדסיימ ,לימארט ק'ג
 ידיב ותרשממ רטופתהש ,רודומוק לש (םירושע
 ינפל ךא הרבחה לש םיירקיעה תוינמה ילעב

 .יראטא תרבח תא שכר ,םירופס םישדוח
 םליש םרט ("'המחלמב ומכ םיקסעב') לימארט

 .יראטאב רנרוו לש ּהקלח תרומת דחא קוחש טנס
 הנע עדי אל רנרוו לש םיבשחמה ףגא

 השכרנ ויפ לעש רדסהה .תונורחאה םייתנשב
 אוהש םיפסונ םיעיקשמו ,לימארט ידיב הרבחה
 לש ללוכ ךסב םימולשת רוזיפ לע רבדמ ,גציימ

 .תונורחאה םינשה רשעב רלוד ןוילימ 40

 יראטא תא לביק לימארטש םינעוט קוש יחתנמ

 רשפאל החטבה תרומת תאזו ,הנתמב טעמכ

 32% דע תובורקה םינשב שוכרל רנרוול

 .שדחמ - םהיתוינממ

 לפא תאו מבי תא ץיצפהל דמוע לימארט''

 "בדמ תועומשה .םיחתנמ םתוא ןירבוס " דחאכ

 תוציי יבלשב רבכ אצמנה ,שדח בשחמ לע תור
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 רבעה ינואגו בשחמה

 יביש בקעי

 תויוברת לש ןמויק רבדב תורעשה רונעמשו רנארק תחא אל

 תובשחנה ,תודימריפה תאו ,סיטנאלטא תא ריכזנ םא יד) ,תומודק

 עדיבו המצוע יבר םילכב תודיוצמ ריהש ,(םלועה יאלפמ דחא

 עדמה םע רדחכוה ,תומייק ריה ןכא םא ,ולא תויוברת .בר

 ,םילספ ,ברח סקלחש םינבונ ,תודגא ררתונ .וחתיפש הקינכטהו

 םיטירחת (?םיקיתע הפועת תודש -- הקירמא סורדב) תולעת

 ןיא .דועו הנש תוחול ,תוימונורטסא תועפות םיחיצנמה ןבאב

 תקינכטו עדיה-תמר ,םילכה ביט יבגל םיעד תומימת ןיידע

 .תויוברת ןתוא ינב תא רשמישש היינבה
 תוטנאלפב תוחתופמ תויוברת תומייק ןכא םא ?ןוציחה ללחב המו

 (? ינוימד) ינוידבה עדמה ירפס בבורב תורייטצמ ןה ,תוקוחר

 םיטובורו םיבשחמ םיגציימש תומדקתמ תוקינכטב תודיוצמב

 .םהינימל
 רדח רבכו ,תיסחי רצק ןמז ינפל עיפוה בשחמה ,ונלש תוברתב

 .ונמלועב םוחת לכל טעמכ
 ,בשחמל םיטושפו םיניינעמ םישומיש רפסמ איבנ הז רמאמב

 ינפל תיעיברה האמהמ ,הירוטסהה לש תונוש תופוקתמ םיחוקלה

 םלח םרטב וחתופ תוקסוע תואמגודה םהבש םיאשונה .הריפסה

 .בועחמ הנוכמה האלפומה הנוכמה לע םדאה

 תאיצמל םייביטרטיא םיבושיחב םינש 4-כ ךשמב קסע רלפק סנהוי
 לש ויתויפצת לע ססבתה אוה .םידאמה לש ולולסמ לש םירטמאראפה
 .ויבתכב וראותש יפכ ,ההארב וכיט

 ךות ויבושיח תא םייסל היה לוכי ,בשחמב דיוצמ רלפק רמ היה ול
 .הזכ רישכמ היה אל ,16-ה האמה דילי ,רלפק רמל .תיסחי ,רצק ןמז

 ...סאנופירט ,סוכמוקינ ,סדילקוא

 .רתויב לודגה ףתושמה קלחמה תאיצמ <

 ינשל רתויב לודגה ףתושמה קלחמה תא אוצמל הטיש חתיפ סדילקוא
 אל םא .רחאב לודגה רפסמה תא קלחל שי ,ותטישל .םיירפסמ םיכרע
 םא היהו .ףתושמה קלחמה אוה רחאה רפסמה ירה ,תיראש הרתונ
 האצות לבקתת ובש בלשל דע ךילהתה לע רוזחל שי ,תיראש הרתונ
 לכב ,קדבנה קלחמל תכפוה תמדוקה תיראשה רשאכ ,תיראש אלל
 .תוקידבהמ תחא

 :948-ו 252-ל לודגה ףתושמה קלחמה תאיצמ ,המגודל

 םירפסמה האצותה תיואשה בלשה
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 .12 אוה לודגה ףתושמה קלחמה

 הקולחה תיראש דוע לכ ,הנותנ הרגש עצבתו בושת האבה תינכותה
 :ספאל הווש הניא

 סא < 6
 ווד

 10 א1אד "ףתושמ קלחמ תאיצמ"
 20 ץאואד

 30 אקט "ןושארה רפסמה והמ" ;\
 40 ואקטד "רחאה רפסמה והמ" ;8

 50 1. 6 = א( /8)
 6 ןםזס-ה.6*8

 70 וש כ < 0 דזמא 6010 וו
 80 וז 8
 9 ןקז8-ע

100 60100 
 110 ץאזאד 8 ; "וניה ףתושמה קלחמה"

 120 ץאואד * -----ההה
6000 130 

 רפסמ בשחל הטיש ראת ,הריפסל הנושארה האמב יחש ,סוכמוקינ 4
 .םימיוסמ םירפסמל ותקולחמ םילבקתמה ,תיראשה ימוכס תרזעב
 .םירפסמ םתוא תלפכמ תא הווהמ בשחל ןתינש יברמה רפסמהש ןבומ

 .1155 אוה הז רפסמ ,םכינפלש המגודב

 ובו

 10 ץאואד "סוכמוקינ יעושעש"

 20 ץאואז

 30 ץאזאד "(11567מ ןטק) רפסמ לע אנ בושח"

 40 ץאואז

 50 ץאןאד "3-ב ותוא אנ קלח"

 60 1[אקטד "?תיראשה יהמ" ;א

 70 ץאואז

 80 ץאואד "5-ב ותוא אנ קלח"

 90 ואש "?תיראשה יהמ" 8
 00 יאו

 0 שאואז "7-ב ותוא אנ קלח"
 20 אש "?תיראשה יהמ" ;6

 0 ץאואד
 40 שאואד "11-ב ותוא אנ קלח"

 50 ואט "?תיראשה יהמ" ;עכ
 60 ץאןא1

 ד ₪ = 770 * \ < 693* + 65* 6 + 105* )*2
 008% -ו דס

 90 וש 5 1155 דא 000
 200 אא =

 210 ץאואד " *<ם;" וניה רפסמה"
 220 ץאואד *

20000 
240 1 = > 5 

 250 אז טאא

 (?תידילקואה הירטמואיגב שומיש) תויב 4
 חלושה ,ריעז דבעמ תועצמאב םתרטמל םיליט םיחנומ תובורק םיתעל
 .הרטמב העיגפל דע ,ליטה לולסמ ןוקיתל תוארוה ףרה אלל םיאגהל

 .ידממ-וד בחרמב תויב לש הטושפ הרוצ םיגדהל הסננ
 "ליט"ה תא .10,8 הדוקנב ,םיריצ תכרעמב תבצינ הרטמהש חיננ

 ךכ םשל וצקוהש םינתשמה תועצמאב רחבנש הדוקנ לכב ביצנ
 .הרטמב העיגפל דע "ליט"ה לש ולולסמ תא "ןקתי" בשחמה .תינכותב

 ךסמב תורושהו םירוטה רפסמל לבגומ "ליט"ה לש ומוקימש ןבומ
 .האיגש רבדב העדוה תספדהל םורגת הגירח .ונתושרבש בשחמה

 רחאל בשחמ לכב הליעפהל ולכות ךא,2 יני'גל הבתכנ תינכותה
 -תשה ךכב םכרזועל ידכ .יני'גל םיינייפואה םיטפשמה תא וטימשתש
 "ארגה םינמיסבו םיילוקה םיטקפאב שומישב םיזגהל אל ונחנא ונלד
 .2 יני'גל םיינייפואה םייפ
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 20 ץאואז ₪ (40 * ן0 + 8),"א"

 30 ץאואז ₪ (1)

 40 ואעטז *תוטנידרואוק ספדה" ;1 6

 50 ץא1אד ₪ (40 * + ),"+"

 60 1. א <

 70 1. כ =6

 א0 !ת|.<ו0 דא = 1

 90 וע 1.> 0 דא שד = ו

 00 וש << 8 דוא ד 064=0]

 0 1 68 דאתא 16 = 6-]

 120 1 צו

 130 ואז ₪(40 * 1 ו

 140 ץאואז ₪640 * או + )<

 150 5001 א 127 ,5

 160 1" 1. = 0 אא 6 = דוחא 00

0 00010 170 

 180 | /\צ(1 ,4.4.15)

 ו90 שאואז +

 200 208 4 < ו דס וו : אפאד א

905 220 

 230 08 2-ודסווו

 םירומיה 4

 רושק היהש ,רומיה רכזנ רתסא תליגמב
 וורגסמבו תורוצב םירומיה םיצופנ
 ונל .קנבה תא "רובשל" ידכ בשחמה תא ומתרש
 הייכזה ייוכיס תא בשחל דציכ דומלל הסננ ונחנא .תאז תושעל הנווכ
 ונל םירכומה םירומיהל םימודה ,םינוש םירומיהב

 רפסמו םיסיטרכ 1000 הלרגהב םיפתתשמ רשאכ.הלרגה יסיטרכ ₪

 7:1000 אוה ןיינעמ סרפב תוכזל יוכיסה ,7 אוה תוניינעמה תויכזה

 הטושפ איה ,וז ןוגכ הלרגהב סרפב תוכזל תורבתסהה בושיחל תינכות
 .הלקו

 .םיקחשמ 13-ל סחייתמ לארשיב ץופנה רומיהה.טרופס ירומיה ₪
 ןוכנ שוחינל תורבתסהה .וקית וא 2,1 :תויורשפאה ונכתי קחשמ לכב

 .13 תקזחב שילש איה םיקחשמה 13-מ דחא לכב
 יבגל תויורשפאה לכ תא תוסכל ולכות ,םיאתמ ספוט ושיגתשמ

 תא בשחל תרשפאמ האבה תינכותה .םיקחשמ לש םיוסמ רפסמ

 :הלא ןוגכ םירומיהב תויורבתסהה

 וז

 10 שא1אַז "םירומיה ייוכיס בושיח"

 20 ץאואז

 30 ץאןאד ".םיקחשמ 13"

 40 יאואו

 50 אשד "?םיחוטב םיקחשמ המכ" ;א

 60 1.67 6 = ((1/3)+13-א))

 70 ץאואד "תוכזל ךלש יוכיסה אוה" ;(
 80 וא טד 5

900 

 תויורשפאה לכ תא ונמסת םהבש ,םירומיה יפוריצ שיגהל םג ולכות
 םיקחשמ יבגל תויורשפאה שולש ךותמ םייתשו ,םיקחשמ רפסמ יבגל

 .םירחא

 10 שא1אד "םירומיה ייוכיס בושיח"
 20 ץאואד

 0 ץאואד ".םיקחשמ וג"
 40 ץאואז

 50 איז "?םיחוטב םיקחשמ המכ" ;א
 55 אז "? תואצות יתשב םיסוכמ המכ" :א/

 60 .₪ז 6 - ?"א | 3113-א)

 70 ץאואז "תוכזל ךלש יוכיסה אוהיי (
 80 וא קוד 5

90 010 

 סנתסוטרא יפל םיינושאר םירפסמ בושיח

 רפסמ לש הלופכ הווהמ וניאש ,יעבט רפסמכ רדגומ ינושאר רפסמ

 .1 רפסמל טרפ ,ונממ ןטק יעבט
 םירפסמ בושיחב םיבר חור ישנא וקסע ,בשחמ-הרפה ןדיעב

 הכאלמה .םתפוקת לש המישרה תרשעהל ,םיפסונ םישדח םיינושאר

 .תעגיימו תכשוממ התיה
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 70 1 א(וכ = 0 וא 0100 תעצבמ תחאה .םיינושאר םירפסמ בושיחל תוינכות יתש םכינפל

 דכ הראתמ יתייהש העפות לש האצות אוה 6 וו לפא בשחמה 801 5=5+ו לש הרבכה לדומ תא תלצנמ ,תרחאה .רפסמו רפסמ לכ לש הקידב
 רלטמל * םיוחשמ םינוק ר קרו רכמיהל םיבישממ לפא יבשחמ" 9 7 7 ריכה אלש ימל .בשחמה - 0 םרטב יח רשא ,סנתסוטרא
 ו ו ו 200 אא .הריפסה ינפל תישילשה האמב יח סנתסוטרא ,תישיא

 רג: יואל .- : - ְ ל 210 1.1 א(ו) 2 -ולופכ תא הנותנ המישר ךותמ םיקחומ ,סנתסוטרא לש ותטישל
 7 - ה | | 2000א09-ודספ :2 רפסמהמ לחה ,םייעבטה םירפסמה לכ לש םהית

 ורבע רבכ = וו לפא אצי רשאכ ,1983 תנשב ;םיקסע 1

 יתיב"יקסע שומישו רפס יתב היה קושה רקיעו ,.מביל םיקסעה

 םגו דרשמ םג :ולש הרטמה קושש 6 וו לפא אב ,1984-ב ,זאו

 ו קממ ששואתה םרט קושה .ליחתמ יתיב שמתשמ

 ק ,שדח רצומ םע לפא הזיגפה םישדוח השעולשמ תוחפ

 ינפ ןנוכ םע ךא ,הבחרה תוליסמ אלל ,ןורביזלופכ ,ולדוגב

 6 | ל98א -- ריכהל?

 תדלקמו הנבמ

 וליפא .םינידעו םיינרדומ ויווק .(...מה) םרקה עבצכ בשחמה לש ועבצ
 והבוגו רטמיטנס 30.5 וקמוע ,רטמיטנס 28-כ ובחור .תולגועמ תוניפה
 (.5 זו לפאל תיסחי ,| הנומת האר) .ג"ק 3 טעמכ ולקשמ .רטמיטנס 6
 ןיא םנמוא .דחא םוקמב דומעיש בשחמ הז ןיא .לכה טעמכ רמוא הז

 לעבו םידממ-וטק .לקשמ- ְי
 7 7 ה 20 קאזאד "ינושאר רפסמ אוה" ;א(ז) ו0 .ץאואז "םיינושאר םירפסמ"

 לע יארחאה ,ןייווק רטיפ .א לש יוויטרופסהו ריעצה ויחאכ הארנ - ו . . 0 // יאל דע" ;
 דצמ ו'צאמה יומיד תא קלסיש בשחמ וניצר" רמוא בשחמה בוציע 250 0100 20 ואז "?רפסמ הזיאל דע" ;א

07 2 4 2 . 
 ".לפאב רבודמהש דיִמ ההזי ותוא האריש דחא לכ ךא ,דחא

 חילצי םאה .הקיסאלקל הכפה רבכ וו לפא יבשחמ תרוצ :קפס ןיא ו

 הרובע בצעתש תינמרג הרבחל התנפ לפא .םינורתיפ דיתעל %6-ה םג ו

 הרבח התוא וז .יטקאפמוק ךכ לכ רצומ אציש אלפ אלו בשחמה תא י'צנוביפ תרדס ו / / 1

 .ןאמקוו...ה תא ינוס רובע הבציעש 2 2 0 2 0 ו |

 1 ו
 רפסב ,תעשעשמ םירפסמ תרדס 13-ה האמב םסרפ י'צנוביפ ודרנואיל 0 ו : ₪

 תועפות יכ ררבתה ןכמ רחאל םיבר תורוד .קבאה רפס ארקנש ל ן
 .י'צנוביפ תרדסב םירביאה יכרע יפל תוחתפתמ תונוש תויגולויב \ % ב |[

 יקוח יפל ,תומיוסמ תואצות תקידבל שמשל ,לשמל ,הלוכי הרדסה ב , |
 .לדנמ לש השרותה ו 1

 ולכות .הרדסב םינושארה םירביאה 12 תא תבשחמ האבה תינכותה ו0 ץאואז "םיינושאר םירפסמ" |

 : 130 הרושב ירפסמה עובקה יוניש ידי לע ,םירביאה רפסמ תא תונשל 5 ץאואז / 1
 ו 20 ואקטז "?רפסמ הזיאל דע" ;א |
 | ו0 .קאואד "י'צנוביפ תרדס" 30 וא א(א) /
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 הרוצב תישענ ןנוכה תענה .וליעפהל תנמ לע תפסות םושב ךרוצ ןיאו
 םיאור אלש תורמלו (?דיתעב תופיפצ-לופכ ןנוכל זמר שי םאה) הרישי
 ףידעמו תצקמב ינרמש ינא .וב שמתשהל דואמ לק ,ןנוכה ץירח תא
 .שמתשמל םינפה םע ןנוכ

 לדוג .בשחמה לש ןוילעה וקלח תא םיספות ןנוכהו תדלקמה
 םירקיעה םידילקה םלוא ,5 11 לפא לש ותדלקמ לדוגכ אוה תדלקמה
 רבכ יתמ) בוש וזיזה ₪851 דילקה תא .ןומיס םוקמב ללמב םינמוסמ
 לש ןוילעה ילאמשה קלחל םעפה ,(!עובק םוקמ לע לפא טילחת
 וא 40 גיצי בשחמה םא םיעבוקש ,םיעוקש םיִקְסַפִמ ינש ודיל .בשחמה
 וא 0 ₪א1-תיטראדנטס ,תדלקמה גוס תא ןכו ,ךסמה לע םירוט 0
 תויתואה תרבעהל שמשמ הז קספמ ץראב קפוסמה בשחמב .קא'זובד
 .תירבעל

 ,הלועפב ןנוכהש הארמה ,המודא :ןויצ תורונ יתש ינמיה קלחב
 בשחמב םידילק 62 תדלקמב .0א-ב בשחמהש הארמה ,הקוריו
 יוות לכ תא םיקפסמ וללה .ינקירמאה בשחמב םידילק 63-ו ,יאפוריאה
 ,לילמת תרקבל םידילק ינש :ןמסה תרקבל םידילק 4 ןכו ,(128) יקסא

 ינוציחה םלועה לא

 םוקמב ,םעפה .ףסונ דויצל םיעקש לש הכורא הרוש בשחמה ירוחאב
 לש הנטק תימדת רייצל לפא הפידעה ,עקש לכ דיקפת המ בותכל
 לכות ,תילגנאה יִזָרב יקב ךניא םא םג ,ךכו .יפקיהה דויצה יטירפ
 .הלקנ לע בשחמה תא ביכרהל

 -ףילחת אוה ןורבכעה .ןורבכעה תא שמשמ רתויב ילאמשה עקשה ֶּ
 תרזעב (םינותנ וב ןועטל אל) בשחמה תא ליעפהל רשפאמה ,תדלקמ 2-2 0 /

4-0 -/-7 
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 ךל רשפאמ ןורבכעה יבג לע "קילק" .עקרמה יבג לע ןָמס לש הזזה
 תא םג םירבחמ הז עקשל .עקרמה לע ןותנ טירפתמ טירפ רוחבל
 ירוחאה וקלחל רבחתמ ןורבכעה דציכ 3 הנומתב האר) .יוגיהה תוטומ
 (.בשחמה לש

 רשפאמה תרושקת םדומל רוביח אצמנ ,ןופלט ןמיסל תחתמ ,ודיל
 .םינותנ סיסבל בשחמ ןיב וא ,בשחמל בשחמ ןיב תורשקתה

 היזיוולט רובע האיצי ןושארה :גצמה תא םישמשמ םיעקש ינש |
 .חוטשה ךסמה תא דיתעב שמשי הז רוביח .868 גצמ וא ,תינועבצ 5
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 .עבצ-דח ואידיוול האיצי אוה ףסונה עקשה!
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 חותפה חופתה ונשי חוְוְה-דילק ידיצ ינשמו .18-ו ספו תדמ
 הרק הענתה עצבל ,א ממד 60א1א01. םע דחי הציחלב ,רשפאמה
 ךרעמ וניא ,אמ8מז-ו 601801, םע רוגסה חופתה בוליש ךא .האלמ
 .8"בכ ימינפ הרקב

 ןחרט םעפה .ודהדהי םהו ,תכשוממ הציחל-תונָשיה םידילקה לכל
 לע ובשחש םושמ ילוא ,הפשב דילק לכ השוע המ ובתכו לפא ישנא
 לש תיסאלקה הרוצהו השוחתה יל הרסח תישיא .ליחתמה שמתשמה
 תדלקמה תאז תורמל .ימעטל יידמ ינרדומ וללה לש םבוציע .םידילקה
 -סאלפ תנרבממ וביכרה תדלקמל תחתמ ,בגא .הלעפהל החונו תניוצמ
 ץלמומ ,ןויסינמ) .םילזונו קבאמ ןגומ בשחמה םינפש ךכ ,השימג קיט
 לגעמה לע הלוק הקוק קובקב יצח .בשחמ דיל תותשל וא לוכאל אל
 (.שיב קסע טלחהב אוה ספדומה

 .(2 הנומת) !חתפו ןנוכה תלד תא הארת ,ונימימ בשחמב טיבתשמ

 רובע האיציו ,ףסונ ןנוכל האיצי הנשי ואידיווה תואיצי יתש דיל.
 .המישרה תא רגוס סא/0₪% קספמו חתמל הסינכ .תיתרדיס תספדמ

 וליפאו ,לוקמרה לש המצוע ררוב בשחמה לש ילאמשה קלחב
 הטימב ןאמ-קאפ קחשל רשפא) .תוינזואל עקש -- ןיינעמ שודיח

 (.השאה תא ריעהל ילב הלילה עצמאב תלעפומו תיציפק איה תלדהו ,בשחמל בצינב םינעוט םינוטילקתה תא

 ןמזב תנעשמ םג תשמשמה ,תלפקתמ האישנ תידי בשחמל לש ירוחאה קלחה לכ תא ספות חוטשה ןנוכה .המינפ הציחל ידי לע

 יצירח תא תוונָּפל רשפאמ םגו יוצר עופיש בשחמל ןתונ רבדה .הדובעה ,3.3 סוד :הלופכ הלעפה תכרעמ לעב 'ק 143 ןנוכ והז .בשחמה

 .רורוויאה ימינפ ןנוכה סיטרכ .לפא לש השדחה הלעפהה תכרעמ איה ,סודורפו
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 .יוגי צ היזיוולט
 ה תו ,
 ג רטומ/ןורבכעפ

 תוגרבה ללוכ םהמ קלחו ,תיביסאמ הרוצב םייושע םירוביחה לכ
 ךושמת םא ומוקממ "חרבי" אמש ,עקשל עקתה תדמצהל תונטק
 .לבכב תועטב

 הספוקל המינפ טבמ

 הסכמ םע הדובעל דעוימ 6-ה ןיא ,1| תרדיסמ לפא יבשחמל דוגינב
 לש יטאמוטוא ןדבוא השוריפ בשחמה תחיתפ -- אוה ךופהנ .חותפ
 ,בשחמה יִּברק לא ונצצה ,ץראב לפא תגיצנ ,עדי תדבעמב .תוירחאה
 לגעמה אצמנ הנותחתה המוקב .תומוק תומוק יונב אוהש וניליגו
 גוסמ דבעמה המידקמ ,םארה לש םיבבש 16 ןימי דצב ,ספדומה
 ,תדלקמה תרקב תא םיללוכ םארה לש םידחוימה םיבבשה .2
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 בשחמה תחיתפ ,םיליגרה 11 לפא

| 

 יבשחמל רוגינב .בשחמה ךות לא המינפ טבמ ן

 .תומוק תומוק יונב בשחמה .תוירחאה ןדבוא השוריפ

 .תדלקמה הנוילעבו ,ןנוכה תיעצמאב ,ספדומה

 לגעמה הנותחתה המוקב

 רוטינומה תרקב ,הגוצתה תרקב
 וליאו עמשה בבש לאמשמ .קיסייבהו

 םימחלומ ,םילודגל טרפ ,םיקו'גה לכ .טלפ-טלק יבבש תרוש זכרמב

 תא לטלטל תורשפא ןכו רתוי ליעי םוח רוזיפ םירשפאמ ,םמוקמל

 רוסא םויכ ךא ןורסיחל הבשחנ וזכש הטיש םיבוטה םימיב .בשחמה

 6 םישנא
 םיבש

 ליפו לכתסהל א 5 הל ףלל

 | ,שטניא 5% ןנו תכ קתחגווע 520 זו

 .תדלקמה

 ר

 ...?1] לפא תוליסמל הרק המ

 , ינפמ וילע ורמשו ךכ לכ יראלופופ והוכפהש ולא...
 ידי לע תוסופת ויתוליסמ לכש ,5 לפא ומכ (!) טעמכ אוה 6 לפא
 1. אא6 05 6 8 כ לש יעבטה ומוקמ ,0 הליסמ תא : הבחרה יסיטרכ
 יסיטרכ תא ושמישש ,27ו 1 תוליסמ ;אלמ ימינפ ןורכיז ספת ,ןשיה
 ב ;ילאניגירוא ףילחת ולביק רבכ ,א8 232 קשמימו תספדמה
 .'ק 64-ל ןורכיזה תבחרהו רוט 80-ה סיטרכ תא ןועטל ונגהנ
 בכע סיטרכ ;רוט 807ו 'ק 128 בשחמ אוה 6 .ךרוצ ןיא רבכ
 ? ןורבכע/יוגיהה טומ עקשל רישי רוביחהו ,לסוח 4 הליסמל
 ומכ טעמכ יתרמא .ימינפ ןנוכ שיש רחאמ ךרוצ ןיא 6 הליסמבו ;םיניפ
 לש לודגה ונורסח םג אוה 5 הליסמ לש הנורסחש םושמ + לפא
 דוע קר ,לבח .6/ א| הלעפה תכרעמל 280 סיטרכ ול רבחל לכות אל
 .םיסינב ןימאהל ליחתמ יתייהו ץמאמ תצק

 תודוקפ 27 ול ףיסוהש רבד ,65602 דבעמב ףלחוה 6502 דבעמה
 ןהבש ,תונכות ןתוא לש תומאותה תא לסיח תאז םע ךא ,תושדח
 ידי לע ומסרופ אלש ולאכ) תויקוח יתלב תורוקפב שמתשה תנכתמה
 םגו תולודג תויתוא 6-ל םג שי ,:"ב ומכ .(6502 דבעמב לפא תרבח
 הדבועה .תילגנאב תולודג תויתואו תירבע וא ,תילגנאב תונטק תויתוא
 הנטק ךכ לכ הספוק ךותל ולאכ םיעוציב סוחדל החילצה לפאש
 ...?םש דובעל רבע ריילקניס ביילק ילוא .המיהדמ
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 עמשו עבצ

 0 ₪16 141611 א6801.0- םיארוק לפא ישנאש המב דיוצמ 6 לפא
 .ליגרה זו לפא לש הזמ לופכ דוקימ הלש עקרמ תרוצת יהוז .1וסא
 .רתוי הדח הנומת ,אופיא ,איה האצותה

 אלש) הנכות רוצייל םג ,560%192 ,הזה דוקימה תא ולצני םאה
 וא עבצ"תייזיוולטבש םושמ ,הלאש ןיידע יהוז ?(1ו לפא תמאות היהת
 16 גיצהל רשפאמה ,140א192 ראשנ יברמה דוקימה עבצ-רוטינומב
 .ךסמה לע תינמז-וב םיעבצ

 ישוקבש לוקמר ןיעמ וסינכה +-ב ומכ .רופיש לכ ןיא עמשה אשונב
 ,םינוט ףוס ןיאל הנוכמ תפשב ותנכתל רשפא םנמא ;רפיב תגרדל עיגמ
 ,תוינזואל עקשב שמתשהל ,דחוימ רותפכ תרזעב ותמצוע תא ןווכל

 ונל עיגמו 1984-ב רבכ ונחנא לבא ,ורובע הבוט הנכות וליפא הנשיו

 .תוחפ םימרוצ םילילצ ונל עימשת לפא תרבחש

 יפקיה דויצ

 תאיציל דחא ,תרושקתל םיינש :יפקיה דויצל םירוביח השימח 6-ל

 בור .ףסונ ןנוכל האיציו ןורבכע/יוגיה טומל האיציל דחא ,ואידיו

 רוביחה םוקמב ₪8 232 תרושקתה יעקשל רבחתי יפקיהה דויצה

 עמש יללוחמ ומכ ,תונוש הרקב תוכרעמל םג ךא ,םדומל וא תספדמל

 -טולפו טוטרס תונוכמ וא ,םינוש 0888 ,תמא ןמז ןועש ,רובידו

 תוספדמ שולש לשמל) םאות דויצב ףצומ רבכ קושה סויכ .םינוש םיר

 וא ודא קקון כאןפצ ואשה ,808185 ,המצע לפא לש

 טעמכש ךכ ,יליבקמ םאתמ םירציימ רבכ ןכלו יתרדיס אוה רוביחה ךא

 .רבחתהל ןה םג ולכוי (תויליבקמה) תויראלופופה תוספדמה לכ

 +,דנאסנארט ,סייה ןהיניב ,6 לפאל םדומ תורציימ תורבח שמח
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 תא סינכהל רשפא רוביח ותואל .המצע לפא ןבומכו סואוטימורפ

 תכרעמ תא וא (!א/06%א1א680812 שי) רובידהו הקיסומה יללוחמ

 ןורבכע .ןשע וא שא ,הצירפ דגנ 6+8א1 ץאא לש תיבה-לע-הנגהה

 בשוח אוה 10/85 /.1א17ה םע דחיו ,יוגיהה תוטומ רוביחל רבחתמ
 8₪0₪80%צ%11:א| לש לוב קרט ,הלאוק לש עגמ חול .שוטניקמ אוהש

 .הז רוביחל אוה םג ףתוש

 ריחמ .רלוד 266 וריחמ .ורובע דחוימב רצוי בצמה .ינוציח ןנוכו בשחמ ,6 1 לפא

 .(מ"עמ אלל) רלור 53 -- בשוי אוה וילעש ןכה

 לפא לש ןנוכל טרפ .ינוציחה ןנוכה עקשל רבחתמ הנסחאה דויצ
 תרבח לש 060 ומכ ,הגמ 10 לש חישק טילקתל ןנוכ םג רבחל רשפא
 דיתעב ךא ,א68₪ םאתמ םג סינכהל רשפא ואידיווה רוביחל .0 אא
 גיציו ,(ילזונ שיבג) .60 לש סיסב לע חוטש גצמ לפא תננכתמ
 ותואל .הקיפארגלא 192 דוקימו ללמ רובע רוט 80 לש ךסמ-תנוכתמ
 .ןוסביג לש רוא טע סינכהל רשפא רוביח

 קיתב שדחמ תונעטנ תוללוס תכרע לע הזירכה רָשּווקסיד תרכח
 .ינוציח חתמ אלל תועש 4 דע 3 ךשמב לועפל (-ל ורשפאיש ,אשינ
 .בשחמבש למשחה עקשל תורישי -- הכרעה רוביח תסינכ

= 

 1[ תחפשמל תומאות

 ו! לפא תנכות םע 6 לש ותומאותל ןכלו הנכותה ללגב םינוק לפא
 טעמכ 100%"ב הנכותה לכ תא םאות וניא בשחמה .תדחוימ תועמשמ
 10,000-כ רבדה שוריפו ,תמאות (לפא דועית יפל) תיקוחה הנכותה לכ
 ייָּב ייִּבְטְש/א | םאות וניא בשחמה םלוא .רתוהו יד הזו ,תוינכות
 ומכ) הבחרהה תוליסמל הרשוקש ,תדחוימ הנכות םג . !ראטסְדרוו
 ולחה תאז תמועל .לעפת אל ,(אוו66א0א8צ8 בשחמ תמלצמ
 .1ו תחפשמ תא תמאות הנניאש ,6 רובע תדחוימ הנכות לש התביתכב
 :םיקומיצ רפסמ הכותמ יתרחב
 -ילמת דבעמ תללוכה ,לפא לש תללכומ הנכות .\ קו ואסאאפ 4
 !קזח הז .םינותנ סיסבו ינורטקלא ןוילג ,םיל
 .יפארג ןויבצ תלעב תונכית תפש איהש .\ ו-6 1000 ון 4

 .ןופלטב רבדל לכויש ךכ ,לפא םאות םדומל

 שחממו

 בורקמטבמ

 6 םישנא 22

 הנכותל טרפ ,הליכמש 1.07 הסריג .טפוסורקימ לש או ושו.אא 4
 תיבה קשמ ביצקתל םידחוימ םיינורטקלא תונוילג ינש םג ,המצע
 .תואוולה בושיחלו
 תינכותל תרפושמ הסריג .₪:צסאש 681.5 ושס1.:אפדתוא 4
 ןויסינ םעפהו ,הכישממ האקתפרהה .אוו/8% תרבח לש וז תיראלופופ

 .רקנובה יככותב רלטיה לש וייחב שקנתהל
 שומישבו 'ק 128-ל הסריג םעפה ?/1?\ א ילב רשפא ךיא 4
 .קטרייס לש ןורבכעה
 התעמ ךא .קי'גולבאס לש וו רוטאלומיס טיילפ ,דיחיהו דחאה 4
 88 232 יקשמימ ינש תרזעב ,םיידדצ"וד ריווא תוברק להנל היהי רשפא

 ...לפא ימי ירבדב המושר איה אלה ,הנכותה ראש לכו

 םינויצו תונקסמ

 לפא אב תעכו ,הלש ! וו לע לפא תרבח הזירכה זאמ הנש טעמכ הרבע
 לע רזוח התאש שיגרמ התא יכ דע ,הזל הז םימוד הכ םיינשה .6 ו
 לע רפסלו רוזחל רשפא ךיא .(ישיא בשחמה לש 9 תרבוח האר) ךמצע
 הלועמ ןויצה תא לבקי 6 םג ?ונלש םינויצה יאיש לכ תא רבשש בשחמ
 ,6 לש תדלקמה תרבחב םימי שדוח ;הנבמו ('ק 128) ןורכיז רובע
 איהש תודוהל בייח ינא ,םיינרדומה םידילקה דיסח ינניאש תורמלו
 ןתונש ,שטניא 9 לש רוטינומב דחוימב הלועמ גצמה תנומת ;תנייוצמ
 םא .רוט 80 תנוכתמב םייניעה תא איצומ לבא ,הרורבו הדח הנומת
 ליגרה רוטינומה תא שוכרתש ףידע ,רוט 80 ללמב הברה שמתשמ התא
 ןָּכ םג ונשי 6 ו לפא לש דחוימה גצמל ;תודיינה ןובשח לע ,לפא לש
 תלעב (4 הנומת) ותרוצו ,הטמ הלעמ גצמה תא ןנוכל רשפאמה ,תכתמ
 ןסקט תרבח לש 868 גצמב םג .ומצע בשחמה לשכ םיווק םתוא
 היזיוולטה תנומת תא יתיאר אל .אילפהל הרווב עבצה תנומת
 :-ה תנומת תוכיאמ תלפונ הניאש חינהל שי ךא ,רציימ בשחמהש

 טעמכ ,₪ לביקש הזמ רתוי ךומנ ןויצ ולביק הכירעהו עמשה תכרעמ
 ,הנכות דועית ;רופישל יתיפיצו הנש הרבע תאז לכבש םושמ ,בוט
 תלבטב + הלועמ ןויצל םוקמ ןיא טושפ -- תובחרהו יפקיה דויצ

 ₪2 \ רבחתהל 6-ל תרשפאמה ,תרושקתל הנכות .\ שקו. 469% ון 4
. 

 ורפיש אל המל ,קיסייבה .הלועמב יתקפתסה ןכלו ,ונלש םינויצה
 דחא קילק ונדרי 6י-ב ןכלו הנכותהמ עבנ | לש הוגה ןויצה ?ותוא
 7 .הטמל

 חכשנ לב ! תודיינ איה תחאה .דחוימב ינומצשרה 6 לש תונוכת יתש
 9 .ליגר דנוב סמיי'ג קיתל סנכנ תאז לכבו ,ןנוכו לפא בשחמ והזש
 ' האוושה םשל .ריחמ/םיעוציב סח) איה ינתמישרהש תרחאה הנוכתה
 5: 1| לפא דגנכ ותוא דימענ

 7 6 בשחמ

 1031 8 בשחמ
 7 ימינפ ןנוכ
 20 20 תירבע
 6 ימינפ 8% 232 לאריס רפוס

 תוריהמ תקידב
 כש 138 - 1 דפסמ הקידב
 בש 1.94 - 2 דפסמ הקידב
 כש 1981 - 3 רפסמ הקידב
 בש 877 - 4 רפסמ הקידב

 | ומת םג (
 יללוכ םניא םיריחמהו ליאוה

 התואב ןקתוממ ,:: לפא תשיכר דגנכ 6 לפא 2 \
 ַז אר) ₪ לש ותוריהמכ הומכ 6 לש ותוריהמ .רלוד 500-כ לש //\\

 הצורש ימ .ןיא (עגרכ) ₪-לו ,6/או-ל תורשפא שי 5-ל .(תוריהמ
 תא שוכריש ףידע דיינ בשחמב
 םימלועל 11 לפא" ,לפא תרבח ישארמ

 ;רה תהחיתלמ חוז יוויא
 ,ילאקס תמסיסלש לש חוטב ינניא



 בשחמה

 תכרעמב

 ךוניחה

 תופתתשהה ימד :ךוניחה תכרעמב בשחמה

 הגועו הפק םיימעפ ללוכ םלש םוי * תפקמ הכורעת םייקנ ןויעה םוי תרגסמב ₪

 8 ל תורבח ,םינוש םיגיצמ 15 תופתתשהב

 1 הפו הגועו הפק םימעפ ללוכ סלש םוי** תודסומהו ,ךוניחה דרשמ יגיצנ ,תויטרפ
 'ש 0 םירהצ תחורא םע .ההובג הלכשהל

 םיבשחוממ םירועש תורשע ומגדוי הכורעתב

 .תודמולו
 םולשתהו המשרהה ספוט חולשל םכשקבנ
 ,רוביצ יסחיו תוריכמ םודיק "תנווכ" תדוקפל
 63827 דוקימ א"ת 24 גרבראיפ 'חר

 15.12.84 ךיראתמ רחואי אל

 .239481 ,224922 ןופלטב םכתופזותשה רשאלו

 לפטי ,ץראב וגוסמ ןושארה אוהש ןויעה םוי =

 ,םירבחמ תופש ,בשחמה תרכה אשונב
 םייכוניח םיטקייורפ לש םילדומ חותינו
 הבישח יקחשמו וגולה תפש .ץראב םיחילצמ

 אשונב םיחמומה בטימ י"ע ורקוסי הריציו
 .הרומל רזעכ בשחמב ןויד דצב

 דובכל
 רוביצ יסחיו תוריכמ םודיק "תנווכ"

 24 גרבראיפ'חר
 63827 דוקימ ביבא-לת

 םויב םיפתתשמה ינפב וגצוי םייתעש ךשמב 6
 תוסיפת ןהש תודמול 12:כ לש רחבמ ןויעה
 .הארוהב בשחמה בוליש יבגל תונוש

 יתופתתשה למד יש

 םיבשחמ אשונב םכתרבח תמייקמש ןויעה סויב

 .ךוניחב

 ץעוי ,ביני ןנח אוה ןויעה םויל יכוניח ץעוי ₪
 .ךוניחה תכרעמב בושחימל

 צר 5 מל ו 0% החפשמו םש

 "תנווכ" י"ע ןגרואמ ןויעה םוי

 .רובצ יסחיו תוריכמ םודיק

 ספוט תא חולשל םתחלצה אל יהשלכ הביסמ םא

 ךכ לע ועידוה אנא ,דעומב םולשתהו המשרהה
 חיטבהל ידכ ,הלעמ םימושרה םינופלטל

 .םכתופתתשה

 .לבגומ תומוקמה רפסמ

 דוה תורישב
 התוכלמ
 מבי תיבב הלודגה הליעמה רופיס

 ןאללקמ קיו

 בהזה עבצא

 םלוע לבק מבי לש ישיאה בשחמה גצוהשכ

 םימגדה ינש תא הנק ,1981 ויתסב ואולמו

 םדא תיאנועמיק הריכמל ועצוהש םינושארה

 ,ראמקט תרבח אישנ ןגס ,ןמטרו דיוייד םשב

 .(ויהואבש דנלבילקמ הנטק הרמוח תרבח)

 ףנעה תא ראמקט המיהדה תועובש המכ רובעכ

 םימאתומה םינקתה 25 קושל האיצוהשכ ,ולוכ

 ריבגהל לגוסמ םהמ דחא לכש ,י'שמל אילפהל
 הרבחה לש התוזירז .ותוינוגבר תאו וחוכ תא

 .מבי תא וליפא המישרה
 -שעמ ירופיס םהל ונרפיס ךיא דועו ,ןכ''

 םהה םינושארה םי"שמה תא ונערק ךיא ,תוי
 "וחנה םיטרפימה תא ונמצעל ונבשיחו םירזגל

 "קטש התיה ,הדוה ,תמאה .ןמטרו ךחיג " ,םיצ
 רזעה-רפס לש קתועמ הבר האנה התנהנ ראמ
 שדוח גישהל החילצה ותואש ,י"'שמ לש ינכטה

 תחנ טושפ אוה'' .תימשרה ותצפה תליחת ינפל

 .ןמטרו קחצ '' ,דחא רקוב ינחלוש לע
 ףונמל בוטה הלזמ תא הכפה ראמקט

 -ישהשמ ,תורתוכ תגשהלו תומדקומ תוריכמל
 תורבחה תורשע ינפ-לע החיתפ-ןורתי הג
 .י"שמל יפקיה דויצ רוכמל תוטוהל ויהש

 רובס ,האישנו ראמקט דסיימ ,טרפלא ןיטרמ

 םכתסה הז גוסמ תופסותל יאנועמיקה קושהש

 ותוא וניאר" .רלוד ןוילימ 150-ב 1983-ב

 .רמא ",םייתנש ךות ףנעל קסעמ ךפהנ

 "קטב לכה ואר ,הנושארה הנשה םותכ

 ,ןכ יפ לע ףא .ףנעב הליבומה הרבחה תא ראמ

 םירצומל ישילש"דצ קפס .ינבצע טרפלא היה

 וילגר ןיב דיקרל הסנמש ימל המוד מבי-ימאות

 אל מביש הבורע לכ ןיא .ללותשמ ליפ לש
 ףוטחלו המינפ ץופקל רבד לש ופוסב טילחת
 ודעצ לע תמדקומ העידי .המצעל קושה תא

 .םינוילימ הווש תויהל הלוכי קנעה לש אבה
 -דוה לבקל טרפלא לש ותרבח הלחהשכ ,ןכל

 "יליו םשב ,מביב ריכב להנממ תוינופלט תוע

 .בטיה ןהל הבישקה ,ןמדוא םא
 עצוהש ןטק םיקסע שיא לש ורופיס והז

 לוגירכ ול הארנש המב ףתוש תויהל ול

 דובכ םישחור לכה אלש הדבועה .יתיישעת
 ותוגהנתה תא םיחבשמ לכה אל ,ויתוטלחהל

 ןיב דירפמה קחרמה לע ילוא הדיעמ ,דבעידב

 םלועה תוכובסת ןיבל םיטושפה הקיתאה יללכ

 -ירמאה םזילטיפקה בור יונב ידכב אל .ישממה

 הניחבמ ,ידמל תקפקופמ תיתשת לע ינק

 ,תמדקתמה היגולונכטה םוחתב .תירסומ

 -יתונורכז" תוכזב םיסדנהמ םירכוש ,דחוימב

 ודסונ תובר תורבחו ,תמדוקה םתקוסעתמ ''םה

 יפכ .רתוי תוקיתו תורבחמ םישרופ ידי-לע
 תוירסומה ,תוריכמ ישנאו םילייח םיעדויש
 הברה שי .דבלב ןבלבו רוחשב העובצ הניא

 .רופא דואמ

 תוכרעמ רוצי וק להנמ היה ןמדרא םאיליו

 קווישה תוצובק יתשמ תחאב דרשמ

 תשביב תלפטמה וז ,מבי לש תוימואלניבה

 תינופלטה ותחיש .קוחרה חרזמבו הקירמא

 תונרקס ומכ העמשנ ,1982 ילויב ,הנושארה

 לע יללכ עדימ קר השקיב מבי .הרוהטו המימת

 1% י.\'ו

 םיבשחמו

 ןגסל רמא ,ראמקט לש םישדחה הירצומ

 תוכחל הצור ינניא" .רמא " ,רחא דחא לכמ

 ".תונותיעל העדוהל
 ךשמב .רשקתהל ךישמה ןמדרא לבא

 ירתמ רתוי לצלצ ,םיאבה תועובשה

 ימ הבושח העדוה לע ראמקטל רסמ אוה

 ב /ז ה ,מבי הע תרושקת תותשר ינקת תגצ

 עיצה אוה :רוקיסב הכז אלו טפמכש יפנע רנימ

 טילקת ןורכז הנק אוה ,תעד-תווחו תוצע

 רוסמל רשקתהו ראמקט לש הבחרה תדישו

 בוציעה לע תטרופמ תיתרוקיב תעד-תווח

 מ היה ןמטרו .םירופישל תועצה תייוולב

 הביס התיה אל" .הברה בלה תמושת חכונ
 הש

 שוחת לכ שיגרהל

 ןכמ רחאל תורירמב רכזנ ",תחמשמ

 םיימעפ קר יח התא

 אה ןביט תא ןמדרא ריהבה ,ףוסבל

 תא בוזעל בשח אוה .ויתונווכ רמא ,מ
 יט ודחי .
 ע םעדחיב ,ןמטרוול

 ו םיריכב םישנא

 מ ישילש דצ תרבח תמקה

 ישיאה בשחמל תופסות רוכמתו

 ןוויכמ ךא .ריבסה ,תועקשה ןוה

 ת םירצומ 40-מ הלעמל הננכת רבכ

 ושטח הר וי'זוהכ
 .₪ ,' שמל



 .ראמקט ןוגכ ,תססובמ הרבחל םהמ םידחא
 -ל 15,000 ןיב וענש םיריחמ ריכזה אוה
 ,תניינועמ ראמקט םא .תינכותל 0
 .ריבסהלו דנלבילקל אובל חמשי ,רמא

 "עו ,הריהז התיה ותבוגתש רמא ןמטרו
 וללה םירצומה תא ונחתיפ'' ,ןמדרא בישה היל
 הליע לכ מביל ןיא .ונלש יאנפה תועשב

 ".ונדגנ העיבתל
 םירצומה םא םג .גייוסמ היה ןיידע ןמטרו

 .מבי ךותמ ואבש רורב ,מביל םיכייש ויה אל
 בצמ ,שיגרו קד חרק לע ךרוד אוהש עדי אוה
 הנוממל העצהה תא דיימ ריבעה אוה .ןכוסמ

 .טרפלא ןיטרמ ,וילע
 תלעב הרבחה' אישנ קר אל היה ,טרפלא

 אלא ,התוא ראתש יפכ ",ויהואב החימצה איש
 םנב .תוכרעמ סדנהמו האופרל רוטקוד םג
 ןה אלפ דליכ בשחנ האוש-ילוצינ גוז לש דיחיה
 ותשאו אוה .םיקסעב ןהו יאמדקאה םוחתב
 יביטויקזקא אישנ-ןגסכ התע תנהכמה ,ןילורק
 היה דועשכ ,1974-ב התוא ומיקה ,הרבחה לש
 לש ךופה רוציק אוה םשה .האופרל טנדוטס

 ".י'גולונקט ןיטרמ'

 תושגר ויה ,ןמטרוול המודב ,טרפלאל
 תויעב וררועתי .הקסיעה יפלכ םיברועמ
 םיכייש םירצומהש מבי ןעטת םא ,תויטפשמ
 הז ללכב ,היעבב םיברועמ םיבר םימרוג .הל
 יזוח חוסינ ,הרבחב םיננכתמה לש םדמעמ
 םאה ,תירקיעה הלאשהו ,םהלש הדובעה
 .תונויערכ וא םירצומכ תובשחנ תוינכותה
 -שעתב "ילאוטקלטניא שוכר'' לע לחה קוחה
 אלש טעמכו ,דואמ ךבוסמ עדיה-תוריתע תוי
 גציימ ימ תא קוידב עדישכ קר .ןחבמב דמעוה
 טרפלא לכוי ,רוכמל שקבמ אוה המו ןמדרא
 ,התיה תינושארה יתבוגת"' .הטלחה לבקל
 רפיס ",'רוחבה םע רבדנ םא קיזי אל ,ןכבו'
 תא ןימזיש ןמטרוומ שקיב אוה .השעמ רחאל

 .השיגפל ןמדרא
 לע ורבג ,השיגפה דעומ ינפל םיימוי

 שקיב ,עודמ ריבסהל ילב .ויתוששח טרפלא
 -יגפה תא לטביו ןמדראל רשקתיש ןמטרוומ

 .הש
 הז ,עמש' ,רמא אוה"' .שערנ ןמדרא

 םתא .ונתיא שגפיהל ךל יאדכש תמאב !ישפט
 ונל שיש םירצומל קוידב םימיאתמה םישנאה
 יתיצר אלש ,ינאו" .ןמטרו רכזנ '"!עיצהל
 ןיידעו ,בהז יציב הליטמה הזוואה תא טוחשל
 ,רמוא ינא ,ימצע תא יתכביס המב יתנבה אל
 םדוק .הפ הרוק המ ןיכמ אל ינאש תמאב ,ליב'
 -הלתה רסח הארנ אוה וישכעו ,בהלתה ןיטרמ
 "הרוק המ ררבל םיימוי םוי יל ןת .תוב

 תורחא תורכח ;זרדזהל וב ץיאה ןמדרא
 םע התע"הז רביד אוה'"' .חקמה לע תודמוע
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 התע הז" .ןמטרו רכזנ ",סלארפירפ לקיטקרפ
 אוהו ...זייה םע שגפנ םש ,הי'גרו'גמ רזח

 ".סקאדז םע שגפיהל וכרדב

 תא עיגרה תיבמופ הריכמ לע זמרה

 התיה ,הארנכ ,המימתה יתרעשה" .ןמטרו
 ,יולגב הלאה םירבדה לכב ףנפנמ אוה םאש

 ןכתי אל ,םוח ריינ תפיטעב םתוא ריתסמ אלו
 ".רוכמל ול שיש המ םע תויניצר תויעב שיש

 דבלב ךיניעל
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 ןמטרו לביק םוי ותואב רתוי תרחואמ העשב
 .רתוי דוע יותיפה תא ריבגהש ןופלט לוצלצ

 ,ראתל ןכומ היהש ,ןמדרא הז היה בוש
 .עיצהש םירצומה תא ,הנושארל

 מבי תוחוקלל ורשפיא םירצומהמ םיינש
 םיפוסמה ,םהלש 3270 יפוסממ רטפיהל
 יבשחמ םע תרושקתל ללכ ךרדב םישמישמה
 םיבשחנ 3270 יפוסמו ליאוה .םילודגה מבי
 ףרה אלל רזעהל םיבייח םה ,ידמל "'םישפט"'כ

 םהילאש םילודגה םיבשחמה לש דוביעה חוכב
 לש הלודג האצוה בייחמ רבדה .םירבוחמ םה

 .םלשמ חוקלהו ,ןופלט ןמזו יזכרמ דוביע ןמז

 ,בר ףסכ וילעבל ךוסחל י"'שמ לוכי ,הכלהל
 דבעמו לודגה בשחמהמ עדימ ףלוש אוהש ךכב
 תפסותל אלא קוקז אוה ןיא .ומצעב ותוא
 .3270 תפשל ויתותוא תא םגרתל לכותש
 קוידב וזש רצומ וידיב שיש רמא ןמדרא
 י"שמל רשפאי ,רמא ,ינשה רצומה .ותלועפ
 ,םיבשחמ לש םירחא םיגוסמ תותוא םגרתל
 םירצומה ינש םיכירצ ,וידחי .3270 תפשל
 .םינוילימ םיווש תויהל

 "לידה יקמעמל טרפלא תא הליטה העידיה
 תוינכותה תא תרחא הרבח הנקת םא .המ
 ותרבח דומעת ,החלצהב םירצומה תא קוושתו
 תא אוה הנקי םא ,ינש דצמ .קומע לצב ולש
 היעבה .תורצב ךבתסהל לולע אוה ,תוינכותה

 דצמ תיטפשמ העיבתמ ששחה קר אל התיה
 תמאב םיצור המ םג איה הלאשה ;רמא ,מבי
 אלא םיצור םניא ילוא .ןמדרא לש ויפתוש
 קלח ול ורכמיש ירחא ,ילואו .ןמוזמ ףסכב

 םהל םלישש םיפסכה תא ולצני ,םהלש עדיהמ
 הממ רתוי דוע םימדקתמ םירצומ קוושל ידכ
 אוה .רבכ םא ,רחא והשימל וא - ול ורכמש

 4 םישנא
 חו םיפש

 רעתסהל"'' וצר וללה מבי ישנאש ,רפיס ,ששח

 ".םתוא שובכלו י''שמ תופסות יקסע לע

 ,תוינכותה תא הנקי םא ול יוא ,תורחא םילימב

 .הנקי אל םא ול יואו

 לאיור וניזק

 הניחבמ .מביל תולגל :תישילש תורשפא התיה

 תונורתי ול תונקהל רבדה יושע ,תישעמ

 לש רבד הניא מבי דצמ הבוט-תרכהו ,םיעודי
 אל טרפלא לש וירחתמש רשפא לבא .ךכב"המ
 לש ותעצהש ררבתי םא .הפי ןיעב תאז ולבקי
 טרפלא עיפוי ,לכה תולככ ירחא ,תיקוח ןמדרא
 ןניא תועצההש ןכתי ,הזמ עורג .ןטק הטושכ
 דע לובגל תובורק לבא ,זוחא האמב תויקוח

 לוכי היה ןמדראש ובשחי םישנאש ךכ ידכ
 ןישלה אלמלא ,םלשו אירב ןיינעהמ תאצל
 יטסינוטרופואו רגוסמ ףנעב .טרפלא וילע

 .ןוסא טימהל תואצותה תולולע ,הזכש
 ,הלילה בור ךשמב וטבלתהש רחאל

 רקובב תרחמלו ,ותייערו טרפלא וטילחה

 .קרוי וינבש קנומראב מבי זכרמל ורשקתה
 ןו'גל רמא ",ךכ ידכ דע עורג הזש חוטב ינניא"'
 ,הרבחב ריכב אישנ ןגס זא היהש ,סרקייא
 ".םתא וטילחתש יאדכ ילוא לבא"

 דע עורג ןכא הזש הבשח מביש רבתסמ
 ירחא תועש עבראו םירשעמ תוחפ .ךכ ידכ
 מבי ינפלמ ןוצר הלועשכ'') טרפלא לש ולוצלצ
 רמא ",המיהדמ תוריהמב הענ איה ,עונל
 ומכ וארנש"' םירבג ינש ולצא ורקיב ,(טרפלא
 ,יניימדר'ציר :"םידבכ ,םיצהוגמ ,םירטוש
 תקסועה מבי תצובק לש ישארה ןוחטבה ןיצק
 תשלוב ןיצק ,ןיילב דלאר'גו ,ישיאה בשחמב

 מבי טילקרפל ףופכ היהש קרוי וינמ רבעשל

 "ובס .טרפלאמ הבוט ושקיב ןיילבו יניימ
 בחרנ רשקמ קלח היה ןמדראש ויה םיר
 ימ תולגל םהילע היהו ,מבי תודוס תריכמל

 הלאשה םג םתוא הגיאדה .רבודמ המבו ברועמ
 תריקח הארית דציכו ,הזכ רשק הארי דציכ
 .מבי ידבוע ראש יניעבו טפשמה יתבב הרבחה
 ליבס דיקפת אלמת הרבחהש יוצר ,רשפא םא
 תוחנהל ,טירסתה תא בותכל לכות מבי .דבלב

 ותוא ןיכהל ,הנומת לכ ינפל טרפלא תא
 תולתל םיבייח םידגובה לבא - ותוא רקחתלו

 .םמצע תא
 יללכ לע דימת דיפקמ ינא םא עדוי ינניא/'

 הז בלשב לבא" ,טרפלא רמא ",הקיתאה

 הלאה םיללכה יתוא ובייחש המ תא יתישע
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 ןכוס ,השעמל ,תויהל םיכסה אוה ".תושעל

 .מבי לש יאשח

- 

 בהזה חדקא לעב שיאה

 טרפלא רשקתה ,טסוגואב 16*ה ,'ב םויב

 ,טאקיטנוקבש דרופנטסב ןמדרא לש ותיבל
 יקוח) .מבי לש לוקמשרל רבוחש ןופלטב
 אוהש תוחיש טילקהל םדאל םיריתמ ויהוא

 המ - וחיש שיא תעידי ילב ,ולש ןופלטב להנמ

 אוה .(ב"הראב תורחא תונידמ יקוחב ןכ ןיאש
 תניינועמ ראמקט .ןמדראל רמא ,טרחתה

 -קב שגפיהל ולכוי םאהו ,הביהלמה ותעצהב
 ?בור

 עדימ לש חצמ-תזע הפישחב ביגה ןמדרא

 י"שמל "ךשמה ירצומ' המכ ראת אוה .ימינפ
 דיתעב גיצהל וא תתפל מבי הבשח וירבדלש
 .ויפתושבש םיריכבה תא םג ראת אוה .בורקה

 תא ומצעב ןנכת" ,רמא ,ולש הרמוחה החמומ
 תאו מבי לש רטייריילפסיד תא ,מבי לש י"שמ

 ראשו הרדשה טוח - "23 רטסאמאטאד תכרעמ
 :מבי לש ןטקה בשחמה יקסע לש דלשה תומצע
 לעב היה ולש הנכותה החמומש רמאו ףיסוה
 חותיפב תעכ קסעש ,מביב םינש 10 לש קתו

 .י"'שמ תנכות
 בורקב בוש חחושל ומיכסה םהינש

 .המייתסה החישהו
 "םיקקפ ףרש"' החישה ח''ודש הארנ

 ,ןמדראל בוש רשקתה טרפלא תרחמלו ,מביב
 -לא-םינפ תשיגפ עובקל ידכ ,מבי תצרמהב
 ותומשרתה תא ןמדרא ינפב ףשח אוה .םינפ
 .וזרכוה םרטש מבי ירצומ לע וירבדמ הזעה
 לש "והצק ספא" קר היה הזש בישה ןמדרא
 רבכ הקיזחה ותצובק .ותושרל דמועה עדימה
 שי .ריבסה ",תואבה םייתנשל"' מבי תוינכותב

 .הרבחה יבחר לכב םירשק םג םהל
 רמא ,הריכמל עיצמ אוהש תוינכותה *'

 םירצומב תורחתהל'' דחוימב ורצונ ,טרפלאל
 תואסריג ויה תודחא ''.עגרכ מבי תננכתמש
 תובר לבא ,רמא ,מבי ירצומ לש ''תוללכושמי'
 איצותש ינפל תויונחב תויהל'' ולכוי תורחא

 ' .מבי ותוא
 עובשב ןמדרא םע השיגפ עבק טרפלא

 תא הביכ ,קתינ ,דרופמטסב ןכמ רחאלש
 המ" .וביל קפוד לע טלתשהל הסינו ,לוקמשרה

 םישנאה גוס היה לכמ רתוי יתוא עיתפהש
 היה אלש רבתסמ .רמא ",המיזמב םיברועמה
 .הזמ רתוי הברה אלא ,'"והצק ספא" הז

 ותינוכמ תא טרפלא הנחה טסוגואב 23-ב
 אל .דרופמטסב ןמדרא לש ותיב ינפל הרוכשה

 "ארפהו ,רסומה ירוחאב ררוג לע הטכאי התיה

 טרפלא לבא ,ןיעל התארנ אל ןמדרא לש יר

 .םדוקה רודה חסונ רשוע לש השגרה רכוז

 האנ ,מבי לש יסופיט תוריכמ שיא" - ןמדרא
 שוטילו םסק עפש ,טרפלא רמא ",הארמל
 וארנ ותיבב שבלש םידגבה וליפא .םכחותמ

 היהו ,קוחצב טרפלא רמא ,הדימ יפל םירופת

 ךיא ראתשכ ולוקב ינודז קופיס לש ץמש
 שטולמה תוריכמה ןונגס לעו ןמדרא לע םירעה
 אוה םאה .ןמדרא לאש ?ףסכה ול שי םאה .ולש

 רלוד ףלא האמ ךסב האחמה לע םותחל לגוסמ

 ?םילהנמ תצעומ ןיינעב ברעל ילב ,ומצעב

 הרבחכ ומשרנ ויתימעש הליג ןמדרא
 ונד םה .י'גולונקט 'גדירב םשב ,קרוי וינב
 תרבח ןיב תורשקתה לש תונוש תוקסיעב
 ומכ תססובמ תינרצי םע 'גדירב ומכ ןונכת

 םע חחושל ףקותב שרד טרפלא לבא ,ראמקט

 -סה ןמדרא .'גדירב לש םיריכבה םיסדנהמה
 תלבקל טרפלא ץחלשכ ,ןכמ רחאל .םיכ

 תוידיתע תוינכות לצנל לכות 'גדירבש תוחכוה

 לש םיכרכ ינש ןמדרא ול הארה ,מבי לש
 רטייריילפסידל דחאה :מבי לש ןונכת יכמסמ
 תא אשנ םיכרכה דחא תוחפל .י"שמל ינשהו

 ".ידוס" בותיכה
 ,מבי לש ןוחטבה ישנא ,יניימו ןיילב

 ,סאלאפ ילסמלה ןולמב טרפלא תא וכרדת

 .דרופמטסמ רזחשכ
 -ראל דנלבילקבש ותיבב ןיתמה טרפלא

 ,םיסדנהמה םע השיגפה תא עבקיש ןמד
 רכזנ " ,ףות ומכ חותמ היה אוה" .הבר הדרחב
 הז תא תקל תמאב אוה .הזה לוגירה'' .ןמטרו

 ,'גדירב לעו מבי לע םיינשה וחחוששכ '' .בלל

 ,תלדה תא רגוס" טרפלא היה ,ןמטרו רכזנ
 קניז אל והשימ םא תוארל בוש התוא חתופ

 ".בוש התוא רגוסו ,ןזוא הילא דימצהל

 הבהאב היסורמ

 יבכוכ ינש תא איביש ןמדרא עבק ףוסבל

 תבש ,רבמטפסב 4-ב דנלבילקל ולש הסדנהה

 ךרדב םישנא םיאצוי ובש ,ךורא עובש ףוס לש

 .ינבצע היה טרפלא .תוכורא תועיסנל ללכ
 םוי .שח ,אישה תויהל הדיתע התיה וז השיגפ

 ,מבי גיצנ ,ןיילב םע שגפנ ,השיגפה ינפל
 ונחלוש לע ביצה דועו סיכ-לוקמשר ול רסמש

 רוע קיצת ךותב הנבנש ןגנ-ךירא לוקמשר
 .לגלגתהל ליחתמ טרסהו תידיב העיגנ .רדוהמ

 לש םתוהז יבגל םישוחינ הלעה ןיילב

 ,טכרבגא סיאול היהי ,בשח ,דחאה .םישנאה

 תא וננכתש םישנאה 12 ןיב תווצה שאר

 ,סנריטס רטיפ יאדווב ויהי ינשה .י"'שמ

 .קרוי וינבש סטייה ןואטקרוימ הנכות החמומ
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 םיבשחמו

 ,ונרוטקמ סיכב ריעזה

 למנב ןותרש ןולמבש הפקה תיבב ,ומעש |

 ושוחינב הקדצ מבי .דנלבילק לש הפועתה

 רטיפ תאו טכרבגא סיאול תא גיצה ןמדרא

 זנהמה ינש ורפיס הפק סוכ לע .סנריטס
 םתדובע לעו םמצע לע טרבלאל

 הנש 14 לש קתו לעב ,םונצה טכרבגא
 ,וייחל יעיברה רושעה םותל ברקתהש ,מביב

 "זוחא םיעשת ךרעב"' ומצעב ןנכתש רמא
 -ירדא"כ מבי ותוא הראת ןמז רובעכ) .י""שממ
 תווצ שארכ (".ריכב תוכרעמ בצעמו ישאר לכ
 ר"ויל ןירשימב ףופכ היה ,י"שמ לש חותיפה
 ץעויכ שמיש הנורחאה הנשב .יראק קנרפ מבי
 י"שמ ירזבא וחתיפש מבי יתווצל ריכב
 לעמש קושה ירעפל םישדח םיבשחמריעזו

 .ויתחתמו י"שמל
 רגובמה ,רעיש רופאו דבכ ,סנריטס

 תמקהב רזע ,ןחלושה ביבס םיבשויב
 -ןיקרפ לש בשחמה תביטח םויכ ,הטאדרטניא
 מביב דבע אוה .םיששה תונש ףוסב ,רמלא
 תולכירדאה להנמ התע היהו ,1975 זאמ
 לש תרושקתה ירצומ תביטחב היגולונכטהו
 שארב םג דמע אוה .סטייה ןואטקרויב מבי
 -סובמה תוידיתע דרשמ תוכרעמ רקחש תווצ
 .מבי לש תואלילמת תוכרעמו י''שמ לע תוס

 ןיאמ םיאתמ דמעמב ויה םישנאה ינש
 הלעי םא .םהידיבעמ ןומאב לועמל והומכ
 בשחמב שדח שומישל ןויער הזיא מביב והשימ
 דמוח "ץנוק"ל ,שדח יגולונכט חותיפל ,ישיאה
 וא שדח דוקפית רישכמל קינעיש הנכות וא הר

 וא םדקומב ןויערה עיגי ,המצוע תפסות
 סנריטסו טכרבגא לש םהידיל רחואמב

 ודרשמל ויחרוא תא סינכה טרפלא

 תא תעדה חסיהב ששימ רבדל לחהשכ .טועפה

 .וקית תידי
 רפיס טרפלא .תועש הכשמנ השיגפה

 ךשמב החישב לשמ ,תוריכמה שיא ,ןמדראש
 טכרבגא ידיל הרבע הטילשה לבא ,ןמזה בור

 -אשלו םיינכט םיניינעל ןוידה רבעש תמיא לכ
 וריבסה ,טרפלא לש ותצרמהב .ןונכת לש תול

 'גדירב לש הינונכת ולצני דציכ השולשה
 םיעדויל קרו ךא תויולגה קוויש תויונמדזה
 .יתמו תושעל מבי תננוכתמ המ קוידב

 השוחת התיה ,ומצעב סדנהמ ,טרפלאב
 ,םיסדנהמה ינשל הצרעהו'הבריק לש הזע
 תאשל דואמ השקתה אוהו ,טכרבגאל דחוימב
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 היה דציכ בצעב רפיס אוה .ישגרה לטנב

 604 ,ןמאת אלש הדימב ןובנ" םדא ויניעב טכרבגא
 ו

17 



 דיל
 הוו

 ריק

 1.2 ןב ןוטילקת ןגוכ ;קושב ריהמה דבעמה

 תכרעמ ;ב"מ 20 חישק טילקת ןנוכ ;ב"מ

 םישומיש-בר בשחמ ;סקינוי תססובמ הלעפה

 הכירצ מבי התיה דוע המב .םישמתשמ"ברו

 ?םיבשחמה קוע תא עיתפהל

 .ךומנ ריחמב

 .התשע איה תאז תא םגו

 רשאכ .םומה ןיידע ימלועה םיבשחמה קוש

 וסנוכ ,טסוגוא ףוסב הנושארל בשחמה גצוה

 ?ףרוחה תארקל

 תימוקמ תרושקת תשר לע מבי העידוה .יט.יִא תזרכהל ליבקמב
 ,יסיפל תונכות לש המישרמ הרוש לעו ,יסיפ תחפשמ יבשָחמ ללכל
 שקבל רשפא דוע המ .3270 יסיפ תרדסב םירופישו תובחרה לעו

 ריאה םיבשחמה :םיזרכומה םימגדה תומש .םיינכט םינותנ תצק

 "ישיל תורחתמה תורבחה תולהנה תיברמ

 ,ביצהל :תחא ןתרטמש ,רתויב תופוחד תוב

 המוק רועיש לעב הרחתמ ,רצק ןמז ךות

 תא "תחא הכמב" ריזחה רשא .הז בשחמל

 "יכמב קר אל .םלועב ןושארה םוקמל מבי

 ."גולונכט םודיקב סג אלא ,תור

 0650 אוה .יט.יא .תונעטה וספ

 .הלמה ןבומ אולמב ד=60106ץ

 תוריהמ לעב 80286 לטניא :מ"עי .997ו 68 ימגד .יט.יִא מבי םייש

 3 דע הבחרה תורשפא םע ,ב"ק 512 :ישאר ןורכיז .ץ"המ 6 ןועש

 םגדב ;דחא ב"מ 2 ןוטילקת ןנוכ -- 68 םגדב :ןוסחיא .(!) ב"מ

 תויצפואה .ב"מ 20 חישק טילקת דועו ,דחא ןוטילקת ןנוכ - 9

 .רתויב דבוכמ

 דבעמה :בשחמה לש ובל

 לוכיה ,80286 דבעמ לע ססובמ .יט.יא יסיפ
 הנועבו תעב םישמתשמ השולשב לפטל
 -סונ םישמתשמב םג ךומתל לוכי אוה .תחא
 מבי הגיצהש תרושקתה תשר תועצמאב ,םיפ
 וז תימוקמ תשר .בשחמה תזרכה םע דבב דב
 וא יסיפ ,םינוש םיבשחמ 72 דע רבחל הלוכי
 יבגל הליעפ תשרה ,רמולכ .יט-יא וא יט-סקא
 חווט .(רוינו'גמ דבל) החפשמה יבשחמ לכ
 .רטמ 300 סוידאר דע :תשרה לש הלועפה
 תא דוע ביחרהל תוינכות מביל יכ עדונ
 .הבורקה הפוקתב תשרה

 רבעמ םג ,הבר תובישח הז דבעמ תריחבל
 -ארבו שארבו) המישרמה תינכטה ותלוכיל
 -יהממ השולש יפ הלודגה תוריהמ -- הנוש
 .(יט-סקאבו יסיפב יִנקתה ,8088 דבעמ תור
 תורדסהמ םידבעמב רומח רוסחמ ונשי
 ליאוה .802867ו 80186 ידבעמ ,תובחרומה
 התויהב) רוצייה תורוקמ לע הטילש מבילו
 תלגוסמ איה ,(לטניא תרכח תולעבמ תחא
 םידבעמ לש תפטוש הקפסה המצעל חיטבהל
 ,םיילאיצנטופה הירחתממ םתוא עונמלו ,הלא
 תרשפאמ מבי .םימאות ינרצימ דוחייבו
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 .דחא לכ ב"מ 20 ינב ,חישק טילקת יננוכ ינש דע תוללוכ

 םע לעופ אוה ;םיפסונ םיפוסמ ינשב ךמות בשחמה יכ דוע ןייצנ
 תרזעב לעפומ אוה ;עבצה יגצמ וא ,םייטאמורכונומה מבי יגצמ לכ
 איה היינשה ;3.0 הסריג סוד יסיפ :הנושארה .הלעפה תוכרעמ יתש
 תסריג איה ,א<אזא :רקיעהו ;הלעפה תכרעמ התואל 3.| הסריג
 .לּב תודבעמ לש סקינויל טפוסורקימ

 -וסה םיריחמה הלא ןיא ,רמולכ) מביב ונל רסמנש יפכ ,ריחמ
 םיריחממ ותיחפי ,"םירליד"ה ,מבי יציפמש חינהל שי .ןכרצל םייפ
 99 םגדלו ,םיסמ ללוכ ,84,600 -- 68 םגדל :לארשיב היהי (הלא
 .תורחא הרמוח תופסותו גצמ ,תדלקמ אלל ,86,900 --

 80287 ריהמ דבעמ םג םיבשחמב לולכל
 .הפצ הדוקנב םייטאמתאמ םידוביעל

 .בבשה יבג לע ןורכיז לוהינ עיצמ דבעמה
 תכותכל הנופה ,יתימא תויביס 16 דבעמ והז
 "ונאנ 150 אוה השיגה ןמז .תויביס 24 תב
 .תוינשונאנ 355 אוה רוזחמה ןמזו ,תוינש

 (םאר) תיארקא השיג ןורכיז

 ב"ק 256 לש תינושאר הרוצתב אצוי 68 םגד
 םע אצוי בחרומה םגדהש דועב ,יזכרמ ןורכיז
 םילוכי םימגדה ינש .הלופכ ןורכיז תומכ
 -כיז ב"מ 3 לש תילאמיסקאמ הרוצתל עיגהל
 השימח ךע ףסוותהל םייושע הרמוחל .ןור
 לכ ב"ק 512 לדוגב ,ןורכיז תבחרה יסיטרכ
 ..דחא

 (םור) דבלב האירק ןורכיז
 ב
 בבשב .םורב ב"ק 64 וכותב ללוכ .יט.יִא
 תכרעמו ,קיסייב לש תבחרומ הסריג םורה
 לש לוחית לכב תלעפומה ,תימצע הקידב
 .בשחמה

 +  םישנא
 םיבשחונו

 טלפ/טלק

 תרושקתל טלפטלק ילמנ ינשב דיוצמ 99 םגד
 לוכי התא .תיליבקמ וא (תילאירס) תירוט
 לש חווטב תילאירסה תרושקתה תא םיאתהל
 .דואב 9600 דע 0

 תובחרה
= 

 םיצירח הנומש תללוכ תיסיסבה הדיחיה
 תפסותל וא ןורכיז תבחרהל ,(51.015)

| 

 םיכומת הבחרהה יצירחמ השיש .תויורשפא
 16 יסיטרכב ןהו תויביס 8 יסיטרכב ןה|
 תויביס 8-ב םיכמות םירתונה םיינשה .תויביס
 ךומתל לוכי שדחה בשחמה ,רמולכ ,דבלב
 ,קושב םויה תומייקה הרמוחה תופסות לכב
 .םירחתממ ןהו המצע מבי תרצותמ ןה

- 

 ןהכ רסי]

 .ןוסחיא

 -ינפ ןוסחיא ינקתה השולשב ךמות .יט יא
 הרוצת תונבל רשפא .םינוש םיפוריצב ,םיימ
 ןנוכ ;ב"מ 1.2 ינב םינוטילקת יננוכ ינש לש
 ב"ק 320/360 לש ליגר ןנוכ דועו ב"מ 2
 ןכ ומכ .(ם*מייק יסיפ ינוטילקת תצרהל)
 ליכמה ,בחרומה םגדה תא שוכרל ךחתלוכיב
 ןנוכל ףסונב ,ב"מ 20 ןב חישק טילקת ןנוכ
 .ןוטילקתה

 בשחמ ביכרהל ןתינ תילאמיסקמ הרוצתב
 ינש לש דואמ המישרמ ןורכיז תלוכת לעב

 דועו ,דחא לכ ב"מ 20 ינב ,םיחישק םיטילקת

 .יוצרה לדוגב ןוטילקת ןנוכ

 +  םישנא
 םיבשחובו

 סויכ םיבשחמה קושו ,יט.,יא

 בק ןאכ תמייק .הרמוחב ,תישאר
 זיתעל םישמתשמ-יבר םיבשחמל

 תא הדירטה הכש הלאשל הבושתה ,תינש

 סקינוי תכרעמ וזיאב :ףוס ףוס העיגה קושה
 -וקמ סקינוי תכרעמב םאה ,דיתעב שמתשנ
 הרחב מביו .סקינוי תססובמ תכרעמב וא ,תיר
 .הנורחאב

 ,םיבשחמה קוש תניחבמ רתויב בושחה
 :מבי לש םיידיתעה היתוחוקל תניחבמו
 לבט האר) תיסחי ,ךומנהו ריבסה ריחמה
 ב ךשומ םרוג הווהי ,(תורחתמ תוכרעמ
 ו תא ןאכ האלימ מבי .םיבר םישמתשמל
 ו יבשחמ ןיבל םיבשחמ ריעז ןיב
 ווחוקל להק הל השכרו ,הכרהב םיר
 -תכר תכרעמב ןיינועמה ,לודג ילאיצ
 תוקלחמל וא ינוניבה קסעל םישמתשמ
 .ןוגריאב

 לש עצוממ ריחמב) תשרה תפסות ,ןבומכ
 .יט.יִא תא תכפוה (בשחמ לכל רלוד ףלאכ
 רואל .ריבס ריחמב והומכ ןיאמ קזח ןורתפל
 מביש ךכ לע אלפתהל ןיא ,הלא םינותנ
 מ"עי תודיחי ןוילימ ינש הנימזהו החרט
 .שומיש םהל היהי .לטניאמ

 יסיפה תונכות יפלאל ,תעצומה תומאותה
 ןוטילקת ןנוכ לילכהל תורשפאה ,תומייקה
 ףלאכ םידיעמ הלא לכ ,תכרעמב יסיפ םאות
 תועיבתל הלועמ תועדומ מבילש ךכ לע םידע
 יפכ ,וילע המצע "הפוכ" הניא איהו ,קושה
 םיבשחמב םינש ךשמב תושעל הגהנש

 .םילודגה

 םימאותהו מבי

 יוכיסה .המצע לע רוזחת םא קפס ,היישרפה
 לוז היהיש ,.יט.יִא םאות ביכרהלו "ץורל"
 לע ,םנמא ,םיעמוש ונא .הובג וניא ,רוקמהמ
 יזוחאכ םיצצורתמה ,םימאות ינרצי המכ
 המיאתמה הבושתה תא אוצמל תיזזת
 :ןה תולודג םיכצינ םה ןהינפבש תול
 כ םישדחה םימ"עיל הלודגה הנמזהה
 סדי חינהל םימאותה ינרצי ייוכיס תא תלסחמ
 ,ןכ לע רתי עי לש תוירחסמ תויומכ לע
 ובש ,יביסרגא דואמה ריחמה
 םוצע לושכמ הווהי ,תכרעמה
 יחוויר ראשיהל ןיידעו רובעל היהי

 מבי לומ -- יוויטקארטאו
 לש הרושל םייופצ ונא םאה
 יט.יא תזרכהל ליבקמב יכ רוכזל שי .ילוא

 סקא ריחמב תרכינ התחפה לע מבי העידוה
 רבכ םינרציה םישקתמ ,יחכונה בצמב .יט
 יבשחמב מבי יריחמב דדומתהל התע
 הל וחילצי ךיא .הרדסב םיכ

 ?.יט.יא לומ



 טיי 0 0000 ריש

 תוכרעמ ינרציו מבי

 םישמתשמ-תובר
 ו ו ו

 תומייק םישמתשמ-תובר תוכרעמ לומ םג
 םא .הלועמ קוניז תדוקנב המצע מבי הביצמ
 סקינוי בשחמל בשחנ 4181 לש ורקימרפוסה
 -מתשמ השולשב הכימת ריחמב ירה ,הלועמ
 .יט.יא ריחממ לופכ ריחמב רחמותמ אוה םיש
 -כהש הרבחל תובוט תרשבמ הניאש הלחתה

 4181 | .יט.יא מבי

 06 דבעמ

 תכרעמ

 סקינוי | סקינז יסיפ הלעפה

 18 דע םישמתשמ 3 "ב הכימת

 ריחמ

 תכרעמ

 1,055 49,819 *תיסופיט

 ב"ופ יריחמ *

 מבי לש תירקיעה הרחתמכ המצע לע הזיר
 .ורקימרפוסהו ורקימה קושב

 תורחא םישמתשמ-תובורמ תוכרעמ ינרצי
 םלוא ,(הברהב אל) רתוי ךומנ ריחמ םיעיצמ
 ימינפ ןורכיז רשוכ עיצמ םהמ דחא אל ףא
 תינוציח ןוסחיא תלוכי אל םגו ,הובג הכ
 .בחרנ הכ ףקיהב

 העיצמ תוכרעמהמ תחא אל ףא :רקיעהו
 ...מביל תומאות

 הנכותה קושב לגר המש מבי

 הכ םיבאשמ העיקשה 4181 תרבחש רחאל

 תכרעמל רוביצ יסחי חותיפבו םוסריפב םיבר

 הו בשחמ ירפס

 רואל םיאיצוז דלפ הילד שי
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 ב"מ 1 דע ב"מ 2 דע | ב"מ 3 דע םאר ןורכיז

 ב"מ 15 דע | ב"מ 33 דע ב"מ 32 דע במ 40 דע ןוסחיא

 לריב כיכ

 הזירכה ,הכמת החותיפבש ,סקינוי הלעפהה
 םאות אלא וניאש ורקימ בשחמ לע הרבחה
 -לטיאה יטבילואמ השכר ותואש) טושפ מבי
 קנעה תרבח הזבזיב ,ךכ התושעב .(תיק
 תוחוקלה ידי לע הל ןתינש םוצע טידרק
 .םיפצמה

 -וסה יבשחמל -- הרמש איה סקינוי תא
 .הלש 3₪ תרדסמ ינימה יבשחמלו ורקימרפ

 4181 תא "הפקע" ,תאז תמועל ,מבי
 איה .רוחאמ התוא הריתוהו ,דחא דעצב

 788 16-8 586-40 סוטלא

 ב"מ 1.5 דע

 דא8-אפאזוא סקינז

 3 דע 6 דע
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 --  ויתולעמ לע ,שמתשמל סקינוי תא השיגמ
 היצפואה לע ול תרמוש םגו ,ריבס ריחמב
 תומאותה ,שכרש תונכותה ןווגימב שמתשהל
 .ותושרב רבכ אצמנ ילואש יסיפה תא

 ליבקמב .ךכמ רתוי התשע מבי םלוא
 לעו שדחה בשחמה לע הלופכה הזרכהל
 -תנכות לע םג העידוה ,תרושקתה תשר
 ,היירטמ-תנכות ןיעמ .השדח םיבנשא
 הביבסב הדובעל תונכות תונבל תרשפאמה
 :ףסונ ןקת מבי העבק ,ןכ התושעב .תללכומ
 וכרטצי ,האלהו התעמ ובתכייש תונכותה לכ
 .מבי לש םיבנשאה ןקתל ןמצע םיאתהל
 הנשה תליחתמ לחה ץפות םיבנשאהתונכות
 הזרכה :מביל ינייפוא וניאש דעצ דוע) האבה
 ידכ -- קושב ןיידע אצמנ וניאש רצומ לע
 .(ןמז חיוורהל

 .61332 א"ת

 6 םישנא
 םיפשחממו

 ,מבי לש הליצ תחת הסוחה ,טפוסורקיימ
 לחה הלעפהה תוכרעמ תא הל תקפסמהו
 םיבנשא-תנכות הרציי ,יסיפה ימי תישארמ
 תנכותל מבי תנכות םאתית םאה .הלשמ
 הלטנ אל עודמ ?טפוסורקיימ לש םיבנשאה
 ?התוסח תחת טפוסורקיימ לש תונולח תא
 ברה רוחיאה לע מבי תכמתסמ ,הארנה יפכ
 .תונולח תצפהב

 קושב םג טולשל ,בר ןמז הז ,תפאוש מבי
 עירכמ דעצ התשע איה תעכ .יסיפל תונכותה
 סקינויל הדמצנשכ םג .הרטמה תגשהל ךרדב
 תיברמ ןכש ,המכוחב מבי הגהנ ,3 תכרעמ
 תולעופ ,סקינויל תומייקה םימושייה תונכות
 .וז הסריגב

 ?ץראב ונל יופצ המ

 .יט.יִא זרכוה ,לוחכה קנעה לצא ליגרכ אלש
 הזרכהה םע דבב דב טעמכ הפוריאב
 .יט.יִא תוכרעמ לש ןקוויש תליחת .ב"הראב
 -יפמ תועצמאב ,אבה שדוחב היהי לארשיב
 תוחוקל לע םיעמוש ונא רבכו .םישרומ םיצ
 םתנמזה ולטיבו ,יט-סקא שוכרל ודמעש
 .רתוי הברה חיטבמה ,.יט.יִאל הייפיצב

 ונחב ,הרמוחה תשיכר ינפל :ונתצלמה
 .הל תומייקה תונכותה יאלמ תא תוריהזב
 ןמ תונכות ויה ולש ,יסיפבכ אלש ,.יט.יִאל
 הלאכ תונכות ,לארשיב עצוהשמ דימ ןכומה
 קיודמב ּואְדַו .סודסמ הלעפהה תכרעמל קר
 .יט.יא יבג לע תוצר יסיפל תונכות ןכאש
 תומייוסמ תומאתה יא לע םיארוק ונא רבכו
 3.1 סודו 3.0 סוד ןיבל 2.0 הסריגב סוד ןיב
 םלשומ ןפואב תוצר ןניא תוצופנ תונכות המכ
 רשאכ עריאש יפכ שממ .שדחה בשחמה לע
 .2.0 סודל 1.0 סודמ מבי הרבע

 ,בשחמ לאשונב ד* בתכ תננכת וא תבתכ םא

 ךרפס תא ףרצל לכונו םולה דוע ונללא הנפ

 ,"םיבשחמו םילשנא תילרפס" םירפסה תרדסל

 .דלפ לארשל תכירעב רוא הארתש

 ,535525 .ד.ת ,רואל םיאיצומ דל6 הילדל בותכ

 ( ₪ ו

[ 

 רחמ ךרטצא םא המו"
 ישיא בשחמ
 התו לוהב



 03-453202 'לט בושמ 8 גז לע ץירהל לכות מבי לש ישיאה הפסוותהש ,א6חוא ,השדח תמכחותמ :ךרובע תושדח ונל שי . :ל"וחב ההושה ילארשילא חלש] ףוחד רדש

 2-252955 ,267325 ילט ל"ילמ ₪ השיג ,עמשמ .רתוי רהמ 3יפ דעלבא = .=6-005 תירלופופה הלעפהה תכרעמל אוהש כ םישימח ךתא אבהו ,לארשיל דימ אוב \ רך רך

 םיבשחמ-ודקימ להתנוק 6 תונורתפו ךלש עדימל רתוי תצאומ םישמתשמ רפסמל רשפאת תכרעמה תחפשמב ריהמהו קזחז לע הנמנ רונניאש ,ילארשיה !תוינופמיס

 תוי תובכרומ תויעבל רתוי סינימז 03-295148 , 280640 'לוכ תחא הנועבו תעב תומישמ רפסמ עצבל סיישיאה סיבשחמה ו , |

 א ישיא בשחמ לש ימינפה ונורכז םגיושע גד ישיאה בשחמה .מבי לש קוידב עדי ,אקווד תיסאלק הקיסומ יבבוח

 קל 6% ,םויכ יברימה ןורכזהמ 5 יפל דע לדג הב ,תידרשמ תשרב ךתוא שמשל ל -רשיל וכרד הושע םיימוי ךות .הנוובה המל
 ייפ יל םיישיא סיבשחמ רפסמ םיפתתשמ

 2 ו ] תנכות יקתוע םישימח -- ויתודווזמבו ,לא
 -378222 ילט מ" 6 : יתמ היגולונכט ךל איבמ ןכא אוהו

 03-265151 יט ורל ₪ םישרומה וניקוושממ דחאל רשקתה ּ : 0 1 .אז ישיאה בשחמה ידי לע םינתינ :תמדקתמ \ ו | ינרצי לש שדחה .טיהלה ,5י/ו/מהסושע
 | 8 זנבי םיטרפהו תודבועה תא שורדו בשחמל ובתכנש תוינכותה תיברמ תא הלעפה תכרעמ גד ישיאה בשחמל .3-2-1 סוטו

| 
 ,הנכות ינוטילקת םישימח םע סכמב רובעל

 ג | | | \ ] 1 ] ה ] 1 ] | | ה |
 םילידבמה םיסכומה םה םיטעמ ךא רשאכ

 ו
 .תדחוימ היעב רז ןיא ,ואידיוול בשחמ ןיב

 תורשע קיזחמה ,םסובמו עודי הנכותתיב ..

 "ריפב םינוילימ עיקשמו ,רכשב םינתינכות .

 ,רלש ףדמה תונכות תריכמ םודיקבו םוס / א ך ו ך ו ] ר ] ף 1
 אוה הבש הנכותה תא רידחהל חילצמ וניא
 תנכתמ" לומ לועכנ אוה .לודג דסומ לא ךמות
 ...םולע "תספרמ
 יקתוע םייפלא תוחפל םייוצמ לארשיב .

 ...םינוש תורוקמ םייפלאמ -- 3-2-1 םוטול ןהכ וסינ
 םבור ,תונכות יקוושמ לש םיחוורה חתמ
 אוה ,דחאכ הנכותו הרמוח לש "םיִרְליִד"
 רתונה חוורהמ רתוי הברה .זחחא האמכ
 .םמצע הנכותה יחתפמ לש םהידיב
 לקתנו ,"רליד" תאמ הנכות שכרש חוקל...
 חתפמ .הנכותה חַתַפְמ לא הנפוה ,תויעבב
 ךולה ךכו ,רלידה לא ותוא ריזחה הנכותה
 ...קופד רתונ חוקלהו -- בוסו
 -כות קוש .תדדועמ תוחפ תרייטצמה הנומתה
 אלא וניא לארשיב ורקימה יבשחמל ףדמה תונ
 השוע דחא לכ ובש ,לודג דחא והובו והות
 בורלו -- םיישיאה ויחוור לדגה ןעמל ,ונוצרכ
 תכרעמל ללכ עדומ וניאש ,חוקלה ןובשח לע
 -כותה יקוושמ ןיב תמייקה תפעוסמה םיסחיה
 .ל"וחמ םהינאובי וא םהיחתפמ ןיבל תונ

 יודב ונניא "הדווזמב הינופמיסה" רופיס
 וז ךרדב ואָבוי הכורא הפוקת ךשמב .רקיעו ללכ
 אלל ,תולועמ תונכות יקתוע תואמ לארשיל
 ,סכמה ימד םולשת אללו ןרציה לש ותושר
 םיעבשכ) ףדמ תונכות אובימ םיבייחתמה
 : םניא ב"הראב הנכותה ינרצי תיברמ .(זוחא
 ] ןתינ ,םצעב .לארשיב םישרומ םיציפמ םיקיזחמ
 די תועבצא לע םישרומה םיציפמה תא תונמל
 ו .תחא

 .סא.יס.סא) רימט ל"כנמ ,ףפוקצרווש ימי'ג
 עיקשהל יל המל" .םהמ דחא אוה ,(רבעשל
 לע תוידעלבה תשיכרב םירלוד יפלא תורשע
 תונכות המכ איבהל לוכי דחא לכ םא ,הנכות
 הלבגמ לכ אללו חוקיפ לכ אלל ,הצרי ךאש
 "?(סכמה תלבגמ דבלמ)

 רווש ימיג .ךכ קוידב ?םירלוד יפלא תורשע
 יל הארמ ,דימתמ רתוי ימיסאפו םעוז ,ףפוקצר
 ;ינאקירמאה ןרציה ול עיצהש הזוחה קתוע תא
 לע תוידעלבה תא רימט לבקת ,הזוחה יפ לע
 354 םא ,הלועמ םינותנ סיסב ,תעצומה הנכותה

 א.א א

 ד 1 66550 8 808885

 \ודדוצ זא 4% אאא

 6 םישנא
 םיבשחונו



 דימתמ ינויחה ןוחיַחננה
 החפשזנה לכלו ,ךל
 [!3700 םוקהב) דבלב 'ש ו-0

 בירעמ תרופ והיעשי
 /ג

 ישומיש ןולימב רוסחמ 8 - ואמ .בשחמה 5 .
 יממעה הרודהמה י ממ םימרוג ת

 ,הפיקמ תנכה 0 יעדמ תווצ דקוש ו הידפולקיצנא ו
 עב רוא הארתש עש עובשב ותעפוה

 המוות -- לכה
 ל בשחמה תיילוהקל דל" תילד

: %, 
 ייםיבשחמו ס

 דג הפקיהש

 אישנ ,ןמדירפ
 ה 1271 תנכה
 ,וב תורושקה
 איה -- לנוג

 תפש תרבח,

 סיסבה םיגשומ

 יסוי םגותמה
 יסומה המורת

 ינקירמאה רב חמו
 תולועפהו בשחמה 0 0 10 למעש 8

 ןו'ג קירא רייאמהו אול
 תיתיב ,ה ירפ

 השגהה תטיש
 ה לש ז א תכפוה ,יזעולה

 תוריהבו

 ינשומ תא רבכ
 יתגרדה סוצמיצל
 םג תלבוקמ בשחמ תפשכ

 רפסה עובשב

 יפל ,ןוקיסכל
 תיב"ףלאה רדס
 תולודג תויתוא)

 אח חחח האח האח האח הממ האח ואח
 ,םכתדוקפל------------  ס"ע קיש ?תפריצ
 ןוקיסכלה לש םיקתוע ילא וחליש אנא

 5 .תופיחדב

 הזיו/טרכארשל יארשא סיטרכב לנובייח אנ מ"עב רואל םיאיצזמ דלפ הילד

 ופקותו ורפסמש

 ו - םיבועחמו םיוענא תיירפס
 תולשמל דוקלמו תבותכ

 ןרפלס 61332 א"ת ,33325 ד"ת ל"ומ ,דלפ הילד :לא
 סר ריר 0-

 דועו ,וזה הנכותהמ םיקתוע 400 תוחפל שוכרת 2
 ןניאש) תורחא תונכותמ םיקתוע תורשע המכ
 לש ללוכה ריחמה .(ןבומכ ,הנושארה הרושב
 .תוחפל רלוד ןוילימ עבר :הקסיעה

 ןמ םיקתוע תואמ עברא רוכמל יוכיסה
 ,קתועל רלוד ףלאל ברקתמה ריחמב ,הנכותה
 לחויש רחאלש םייוכיסה ברימו .יספא אוה
 אלל ,דימ ואבויי ,לארשיב הנכותה תצפהב
 תורשע דוע ,לארשיב קוושמה וא ןרציה רושיא
 .ןוימטל דרת העקשהה לכו ,םירחתמ םיקתוע

 ימי'ג רמוא ",תוידעלבב םעט לכ ןיא"
 .קדוצ אוה ,םויה קושה יאנתבו .ףפוקצרווש

 ?ףדמ תנכות יהמ

 םיחילצמ םניא םיילארשיה תוחוקלה יכ רבתסמ
 .ב"הראב םילבוקמה קווישה ילגרהל לגתסהל
 שוכרל חוקל לכ לוכי ,תויורשפאה ץראב
 -ונחה יפדממ ,תושָּכונִמ ,תונכומ תונכות ומצעל
 "ושק תונכותה ינרצי .ראודה תועצמאב וא תוי
 םישכורה ,הנכות יציפמ םע הצפה ימכסהב םיר
 ,ךומנ ריחמב תונכות לש תומוצע תויומכ םהמ
 הריכמב וא תויונח ךרד תוחוקלל םתוא םיציפמו
 תא םיליבגמ הנכותה ינרצי תיברמ .הרישי
 .דבלב ב"הרא תולובגב הריכמב םיציפמה
 .ל"וחב םג רוכמל םיאשר םירחא

 ךרדל סחייתמ וניא ףדמ תנכות גשומה
 תוילאטנמל םג סחייתמ אוה .דבלב הריכמה
 ,וזכש הנכות ול שכורה ינאקירמא .חוקלה
 -חאו סוטול ,טסקט'ציפ ,2 סייביד ,ראטסדרוו
 תא רבעש ,םלשומ רצומ שכור אוהש עדוי ,תור
 .קושב עצוב םרטב תוירשפאה תוניחבה לכ
 קימעמ דומילב םימי המכ עיקשי חוקל ותוא
 תא קיעזהל חרטיש ינפל ,דועיתה ירפס לש
 קסעה"ש םילוהב םינופלטב ןרציה וא קוושמה
 ".דבוע אל

 -גלחל הנוש בצמה ,םלוכ םינעוט ,לארשיב
 חוקלכ ותוכז תא לצני ילארשיה חוקלה .ןיט
 יבג לע האלמ הנקתה ,לבקי םגו ,שורדיו

 אוה ;ותיבב וא ולש קסעה תיבבש בשחמה

 ידכ םימעפ תורשע תורישה ישנאל ארקי

 לכוי ןהילע תובושתה תאש ,תולאש לואשל

 חרטי אל אוה רפסה תא .רפסב אוצמל דימת

 ...אורקל ללכ
 יאדכ ,לארשיב הנכות ץיפהל שקבמה לכ

 ךל ןיא םא :קסעב ןושארה ללכה תא עדייש

 ץצורתהל םדיקפת לכש ,םישנא השיש-השימח

 קוחר ,ימינונא ראשיתש יאדכ ,תוחוקלה ןיב

 חוור לש רלוד האמ לכ ךל ולעי תרחא .חטשהמ

 .תוחוקלה ןיב תוצצורתה לש רלוד םייתאמב

 שח חוקל לכ .לארשיב ףדמ תונכות ןיא

 הנכות שכרש לודג דסומ תוחפל היה וליאכ

 יפלא תורשע לש לדוג רדסב ינימ בשחמל

 םג אוה ללכ ךרדבו ,סחי שרוד אוה .םירלוד

 .ותוא לבקמ
 רידחהש ןושארה ,ותנעטל ,היהש ןנוג ירפ

 לש ידעלב ןכוס ךפה ,לארשיל 3-2-] סוטול תא
 אל וז תוידעלב .לארשיב טייטךוטשא ירצומ

 ,3 סייביד תא ץראב ץיפמ אוה .ףסכב ול התלע

 תאו ץופנה םינותנה סיסבל השדחה הסריגה
 -ה) השדח תללכומ הנכות ,ו:א אוואט אא
 ,הינופמיס לש תירקיעה הרחתמה תויהל הרומא

 .(וז הבתכל החיתפה לע החצינש וז
 םיישקל עדומ ,ואצומב ינאקירמא ,ןנוג ירפ

 ןכומ אוה ךא ,ילארשיה חוקלה וינפב דימעיש
 הכימת תכרעמ חותיפב עיקשמ אוה .רגתאל
 -וד םירשק תכרעמ חותיפבו ,חוקל לכל האלמ
 שוריפב ריהצמ אוה .םירלידה ןיבל וניב תירטיס
 תועצמאב וא וגממ הנכות שכורה חוקל לכש
 ריחמב הלולכ ,האלמ הכימת לכקי ,רלידה
 .שרדייש ןמז קרפ לכל ,הנכותה

 תויהל ןויסינה ןמ בר ןמז הז ושאונ רימטב
 יאכז חוקל לכ םנמא .ךכ ידכ דע םייטסילאידיא

 ימ לבא .הרצק הפוקתל ,הלולכ הכימתל
 םלשי םג -- הכימת לבקלו ךישמהל ףאשיש
 לש םומינימ ריחמ עבוק הכימתה הזוח .הרובע
 םאתהב דרוי ריחמהו .הנכותל הנשל רלוד 0
 ,תונכות יתשל 8150 :ושכרנש תונכותה רפסמל
 אלש ,עויסה יפירעת .האלה ךכו ,שולשל 0
 תיבב העשל %30 םה ,יתנשה הזוחה תרגסמב
 .הרבחה ידרשמב ריחמה תיצחמ וא ,חוקלה

 ?תוידעלבה תועמשמ יהמ

 העקשהב םעט לכ ןיאש הארמ טושפה ןובשחה
 הבסהל תודעוימ ןניאש תונכות לע ,תוידעלבב

 וי ללכ ךרדב .תירבעל

 ץראהו םילילמת דוביע

 ש תומרב תואלילמת תונכות

 תהמ ותוכיאב דואמ קוחר לודגה
 (ךומנ ריחמב ל"וחב תועצומה תול

 זעה יכסמ ,הנכותה לש האלמ הבסה
 לש 500868%-ב קיזחהל שי ,תירבעל תוד
 הל םינכומ הנכותה ינרצי .הנכותה
 .רתויו םירלוד יפלא תורשע תרומת 5

 -בעל טסקט'ציפ לש התבסהב העיקשה רימט
 םוסריפ יצמאמו הדובע ישדוח ,קתע ימוכס תיר
 -צרווש ימי'ג ץלאנ םויכ .םיאלנ יתלב קווישו

 תוירבע תואלילמת תונכותב תורחתהל ףפוק

 הכאלמהש הדומ אוהו ,ץראב וחתופש תוירוקמ

 ןיידע ,התע דע ורכמנש םיקתוע תואמ המכב
 ישנא תקזחא תולעו ,ישממ חוור תאשונ הנניא

 -קיעה םירחתמה .המוצע -- הנכותל תורישה
 תא םירכומה ,תוכיא ישנא םה ריִמְט לש םייר
 תא םירכומה ,םיימלשוריה טפוסרטניאו ,בדא
 וניא לארשיב םילילמתה ידבעמ קוש .לימדרוו
 עגרכ בצמה .םידדוב םיפלא המכ לע הלוע
 ב"א קרו ,הווש טעמכ הרוצב סרפתמ קושה
 םילודג םיפוגל תוריכמב רקיעב ,טעמ הליבומ

 .תודסומלו ל"הצל
 רימטמ ימי'גו לאנוישאנרטניא ירפמ ןנוג ירפ

 800868 תשיכרב עיקשהל םידתעתמ םניא
 םהש ,תושדחה תוללכומה תונכותה תבסהל
 א א אושואסאא ךכ .לארשיב קוושל םיסנמ
 דבעמ אלל רכמית ,םילילמת דבעמ תללוכה
 העונמ איה ףא ,0%א 4609887ו ;ירבע
 * .כמנ ןהיתש .שדוקה תפשב תואלילמת עצבלמ

 = 0-58 4 :עו| 5ק50זמטעא
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 טאוא ה ישנא לש רחבומ תווצ ונל שי
 .ץראב רתויב םיבוטה

 הנכות לש חותיפו ץועיי תתל םיכורע ונא
 : תויצקילפאו תיסיסב
 עאוא *

 תרושקת *
 םינותנ סיסבו *

 :ל הנפ אנא ףסונ עדימ תלבק םשל '

 00118845( לארשי .יא.יס.יס
 51521 ןג"תמר 37 הריציה 'חר

 דו. 03-724423 .לט

 טאו 5 ₪ 800 81א סו 86 8

 %  םישנא
 םיבשחונו

 ו ה



 םיי;ורטקלא תונוילגכו םינותנ יסיסבכ תור
 .םימדקתמ

 םירלידל הנכותה יתב ןיב סחיה
 ה

 ,םתושרבש תונכותה תא םירכומ הנכותה יתב
 -וושמל ,(הפוקת תולבגמב) האלמ הכימת ללוכ
 חריכמ םע בשחמ תריכמ םיכרוכה הרמוח יק
 החנה זוחא םישימחל םיאכז םירליד .הנכות
 תרכמנה הנכות לכ לע ,רמולכ .הנכותה ריחמב
 קוושמה לשלשמ ,81000 ריחמב ,ןכרצה ,ךל
 -לכה תא ךא ,םיקנאנ הנכותה יתב .8500 וסיכל
 יתב םיעצבמ םיתעל .םיקוושמה םיעבוק םיל
 -מתה דבעמ רכמנ ךכ .תוללוכ תואקסע הנכות
 .לטיגיד לש ובנייר יבשחמ םע לימדרוו םיליל
 ,טפוסרטניא ל"כנמ ,רנזוג םעוניבא לבקמ המכ
 תורשע ?לטיגידל רכמנש הנכות קתוע לכ רובע
 תרכמנה הנכות התוא יהוזו .דבלב םירלוד
 .רליד ךרד ,רלוד ףלאל בורקה ריחמב

 .םיקתוש ךא ,םיקנאנ הנכותה יתב
 "ישי תונכותה תא תקוושמ רימט ןיא עודמ

 תורמל .ןבומכ םירלידה ששחמ ?תוחוקלל תור
 -כמנ תונכותה תיברמ ,םיפוכתה "םיליגרת"ה
 לש הילעב ,םורימ ידור .םירלידה ךרד תור
 לוהינל תוינכותב החמתמה הנכות תיב ,לטיסר
 ,דבלב 30% ולצא חיוורמ רליד יכ רמוא ,קסע
 יריחמ לע תוחנה עובקל תושר לכ ול ןיאו
 "לוש םה ,םירלידב טלוש וניא ימי'ג" .הנכותה
 םירלידה יכ הדומ ידור .עבוק אוה ",וב םיט
 אוה ללכ ךרדב ךא ,תופסונ תוחנה לע םיצחול
 הלשמ ךרד לטיסרל .ריחמה לע שקעתמ
 ,םיאלמ תונורתפ םירכומ םה :טירלידב תורחתהל
 לטיסר .לוגע םוכס תרומת הנכותו םיבשחמ
 ,תעצבתמ הריכמהו מבי לש השרומ רליד הניא
 ,םילודגה םירלידה דחא ךרד ,תיטרואית

 הנכות תיב והז .ןיינעמ הרקמ איה תוכיא
 איה תוכיא לש הרקויה רצומ .ומצע ינפב רלידו
 םניא םירחא םירליד .ב-א םילילמתה דבעמ
 ,הבוט הניא הנכותהש ינפמ אל ,בדא תא םירכומ
 .תוכיא תא "קזחלי' םיניינועמ םניא םה .הלילח
 .דיספמ חוקלה ,תינייפוא ןיע-תורצ ללגב ,ךכו

 םג רכומ וניא עודמ ימי'ג תא יתלאש
 ?םירחא הנכות יתב וא לטיסר ומכ ,הרמוח
 םיפוגל ,םיבר םיזרכמ דיספה יכ הדומ ימי'ג
 .הרמוח רכומ וניאש םושמ ,םייטרפו םיירוביצ
 "לידה תמיאמ בוש -- תאז תושעלמ עונמ אוה
 תא קוושל וקיספי ,הבוגתכש ששוח אוה .םיר
 .ולש ויתונכות

 - ףדמ תנכות אובי

 ונוצרכ שיא

 .םיקידצ ןיא הזה קסעב .הינופמיס תדגאל בושו
 השוע ,תונכות לארשיל אמייל ןיינועמש ימ לכ
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 לא תורישי תונפל ןתינ .היעב לכ אלל תאז
 תועצמאב םא ,ל"וחב םילודג הנכות יציפמ
 ,ןופלט תחישב וליפא וא ,סקלטב וא ,ראודה
 רדתסהל -- תרתונה היעבה .תונכות ןימזהלו
 ...םירדתסמ ללכ ךרדבו .סכמה םע

 ינרצי הומכו ,לשמל ,סוטול העבק אל ךכו
 קוושמ לכ םויה דע ,םירחא םילודג הנכות
 םלוכ ,סוטול םיאביימ םלוכ .לארשיב השרומ
 לע םג הקזחל םינעוט םלוכו הינופמיס םירכומ
 סייביד תאש עודי .3 סייביד לע וליפאו 2 סייביד
 םהיניב טלובה .לארשיל םימרוג רפסמ ואביי 2
 הנכותב ךמת ףאש ,הפיחמ סרופקסאט היה
 לע תוידעלבל ןעוטה ,ןנוג ירפ ירבדל .תירבעב
 סרופקסאט הלדח ,טייט-ןוטשא תנכות אובי
 תולעבה הדקפוהש תעמ ולא תונכות אבייל
 תועמשמ ,ןנוג שיגדמ ,ויתוחוקל יבגל .וידיב
 -ריגב ,ןרציה לש הרישי הכימתב איה תוידעלבה
 .הלאכ ויהי םא ,םינוכדיעבו תופסונ תואס

 .ךכל הבוט המגוד איה סייבידל 3 הסריג
 הנכותהמ הברהב הבוטו תיתודידי הנכות יהוז
 תא רוכמל םינכומ לאנוישנרטניא ירפ .תמדוקה
 ,תוירוקמ תונכות ילעבל קר הנכותה ינוכדיע
 ושכריש תוחוקלל קר םינוכדיע ורכמי דיתעבו
 .םתועצמאב תונכות

 ,ףוננחוי רמ .ףוננחוי ינב לטבמ ,"תויוטש"
 3 סייביד תא ןה רוכמל ןכומ ,.יִא.יִפייִא ל"כנמ
 -ה לכל (ןבומכ ,רתוי לוזה) ןוכדיעה תא ןהו
 ,םירחא הנכות יטירפ תואממ דבל תאז .ןיינועמ
 ףוננחויש רבתסמ .םלועב םינרציה יבוט לש
 ,ב"הראב לודג הנכות קּפַסִמ ולא תונכות אביימ
 .דפא כצ אש תרכח איה

 -ייב םירלידה לעו ,םלוכ לע םעוז ףוננחוי
 הנכמ אוה ",םייניבה ימי לש תוילטנמ" .דוח
 "יוורמ םירלידה .ילארשיה קושב שחרתמה תא
 אוה דיספמה דיחיהו ,םלוכ ןובשח לע םיח
 ,הנכות לע הברהב הובג ריחמ םלשמה ,ןכרצה
 .המיאתמה הכימתב הכוז וניא ףא בורלו

 גולטק ךותמ הנכות יטירפ רוכמת .יִאיפ.ייא
 תיצחמ ידכ דע םיכומנה םיריחמב מא כצאמ
 דציכ .םירחא םירליד לצא תונכות ןתוא יריחממ
 םימיב .רבגתי אוה ?סכמה תלבגמ לע רבגתי
 ןנוג ירפ .הז אשונב סכמה םע תומיעב אוה הלא
 הנכותה יציפמ ןיא ותעדל .םייניש קרוחו ,עמוש
 ץוחמ הנכות יטירפ רוכמל םישרומ ב"הראב
 לע תרבוע אא כצא ₪-ש דל ררבתי םא .תשביל
 .ןודינב לעפי ,טייט-ןוטשא תונקת

 ךומתל ,וירבדל ,ןכומ היהי ףוננחוי ינב
 חוקל םא ךא .תויראלופופה תונכותה תיברמב
 גולטקה ןמ יהשלכ הנכות שוכרל הצרי והשלכ
 .ול רוכמי אוה ,ותוירחא לע ,ףדמ-תנכותכ

 םייקנ םניא הנכותה יתב םג

 יסיסב תונכות ,םיירוקמ םילילמת ידבעממ דבל
 עפושמ ,םיאכוימ םיינורטקלא תונוילגו םינותנ
 -ימל קסע תלהנהל תונכותב ילארשיה קושה

 2  םישנא
 םיפשחונו

 םילדנסב תנכתמה |
 םירצק םייסנכמבו

 בוטיחא רפוע רפסמש יפכ :סא.ייֶא לש הרופיס
 ינוניבה הנכותה תיב .קתרמ רופיס אוה ,ומצע
 דחא שיאמ וכרד לחה הזה (םישנא הרשעכ)
 ולש הנושארה תונמדזהה תא .ומצע רפוע -
 ביכרהל שקבתה םש ,הינתנ תייריעב לביק
 .םידבוע תסטרכ לוהינל םינותנ סיסב תכרעמ
 םייעובש ומצעל ביצקה ,ומצעב חוטב ,רפוע
 .יפוסה רצומה תשגהל

 בשחמ גישהל הסינו צורתה םלש עובש
 ללמ לש התושר תא לביק ףוסבל .וילע דובעל
 תועשב 2 םגד קאש"וידר ידנאט לע דובעל
 ,ןנוחמ דלי םג וכרד לע הרקנ העש התוא .ברעה
 םירזומ םילגרהבו ,םירזומ םיביבחתב עפושמ
 דנכמ שבל אל םלועמש ,דלי ותואל .תוחפ אל
 לחה רשאכ הנש 15 קר ואלמ ,םיכורא םייס
 םימי השולש ךות .בוטיחא רפוע םע דובעל
 .סיריא תא חתיפ

 תנכתמ ךפהש ",דלי"ה .המישמב דמע רפוע
 ישדוח רכשל ןמזה ךשמב עיגה ,ולצא ישאר
 ימד רותב ער אל .שדוחב 83,000-כ לש עונצ
 ,,סיכ

 הנכות תיב לומ היה ינשה חלצומה קבאמה
 רוכמלו םכט לע רובגל חילצה רפוע .םכט ,לודג
 .ץראה זכרמב לודג יאבצ סיסבל סיריא תכרעמ
 אוה ",רתוי הבוט טושפ התיה ילש הנכותה"
 ,רוכו ןארידת לש םוצעה בגה םע ,םכטב .רמוא
 התואש ךכב שי תוילמס וזיא .סעכמ וללותשה
 ...רימטב תוינמה תוקיזחממ תחא םויכ איה םכט

 "השכ ,םויכ םג .ענכשל ךרוצ ןיא רפוע תא
 וכרד תא השוע סיריאו םינפ ול הריאמ החלצה
 דיקפת "הנכותה ירפאח"לש עדוי אוה ,ל"וחל
 .תילארשיה הנכותה לש התמר תאלעהב בושח
 םיריעצל ןזוא תוטהמ וקמחתי אל וימודו אוה
 ₪ .םיקירבמו םירשכומ

 .תונבשח תלהנהל תונכותב דוחיבו ,ןהינ
 טושפ ליחתמ הנכות תיב לכש המדנ םיתעל
 תונכות .תונובשח תלהנהל הנכות עיצהל בייח
 תעצוממ הנכות לש הריחמ :יידמל תורקי ולא
 לודומ לכו %1500-כ אוה תונובשח תלהנהל
 וא תונמזה לוהינל ,תורוכשמ לוהינל םא ,ףסונ
 תונכותה .םיפסונ םירלוד תואמ הלוע ,רוצייל
 .ןה תוטעמ -- תמאב תובוטה

 אוה םויה .ןיחתורב הווכנ ומצע ףוננחוי
 ,ונמזב תנסא הציפהש תונכותהש ,רפסל עדוי
 ויה ,(רבעב ופתוש) ןמצייו בד לש ולוהינב
 וצלאנ םירמרוממה תוחוקלהו ,םיגאָּב תועפושמ
 הבסהב םירכינ םימוכס עיקשהל תובורק םיתעל
 קושב עיפוהל ורחיאש הלאמ ,תורחא תונכותל
 ולעפו תושכונמ ויה -- ועיפוה רשאכ ךא
 חנכות תגבודמ ,ריהצמ אוה ,םויכ .הכלהכ
 ךא ,לי'ז תנסא יבגל ךכ .ןיטולחל םעונורקימ
 24 םירסח םסניא םירקמ

-- 

 בשחמ ירפס ינש שכורה םכמ דחא לכ -- יש הקינעמ דלפ הילד םירפסה תאצוה
 םישנא ןיזגמה תא ,ףסונ םולשת אלל ,ותבותכל לבקי (ךשמהב טרופמכ)
 .1984 ףוס דע ףקותב העצהה .הנש ךשמל ישיא /םיבשחמו

 הנקתש ינפל רוצע :םירחאה םירפסה ינשמ דחא תוחפלו בשחמה ןוקיסכל תא םויה דוע ןמזה
 ('ש 18,445 יתנש יונמ ריחמ םוקמב) ,םניח יונמל הכזתו בשחמ יכודיש וא ,בשחמ

/ 

 * זרוצע
 בועחמ הנקתוש

 ךאליימ הגוד

 כשהמ תשיכרל ישעמ

 'ש 6,850 ,בשחמ הנקתש ינפל רוצע

 ךירדמה הז ,בשחמ תינק רבכ םא םג

 המ לכ ךל האריש תירבעב ידיחיה

 םיישיא םיבשחמ לע תעדל יאדכש

 םיירוקמ םימוליצב הוולמ .םתנכותו

 .םינכדועמ

 'ש 3,690 ,בשחמ יכודיש

 רפסמ תגירפ ירב .ינוידב בשחמ ירופס

 -- שדחה ךלמה לש ותיילע לע ךל

 .רפוסי יכ ןמואי אל ןונגסב -- בשחמה

 םינכומ תויהל יאדכו תורקל לוכי לכה

 'ש 13,700 בשחמה ןוקיסכל

 -- לארשיב תיב לכב הבוח ןולימ

 שיאלו םירוהל  ,דימלתל | ,להנמל

 אלמ רבסהב םיגשומ 71 .םיקסעה

 דיחיהו ןושארה ןוקיסכלה .תירבעב

 .ךכל .תירבעב

 244388 'לט 61332 א"ת ,33325 ד"ת רואל םי
 / : איצומ - דלפ הילד לא

 .ליעל טרופמכ םיבשחמו םישנא ןיזגמ לע םניח יונמ יש לבקאו םיאבה םירפסה תא תוריהמב ילא וחלש אנא

 'ש 13,700 ,תירבעב טיגשומ 1271 בשחמה ןוקיסכל ₪

 'ש 6,850 ,בשחמ הנקתש ינפל רוצע [ ]

 'ש 3,690 ,תגירפ ירב -- בשחמ יכודש ₪

 .גיציה רלודה רעש יפל םילקשב םיאתמה םוכסה לע קיש ףרצמ ינא

 5 וש" ןופלט
 ימש

:0 

 יא זית יפמ
 ו יתמיתח

 ו כ לד דוקימו יתבותכ

 | םירשחמו םישוא תיירכס - רואל םיאיצומ דכיס הילד



 תיבחרמ הנומת גוצ" :הקיפארג
 רבלא ןושרג

 'א קלח

 םיאשונה ןמ דחא ,גלזמה הצק לע ,ריכנ םינושארה םירמאמה ינשב
 הנומת גוצייב דקמתנ .םייפארג םידוביע - בשחמה יעדמב םיבושחה
 .םיגשומ טעמ ריכהל ונילע הליחת ךא .בשחמ תרזעב תיבחרמ

 גיצהל ןויסנ לכו ,ידמִמוד ותויה איה בשחמה גצ לש תיזכרמה היעבה
 םג ,םיבושיחה יבלשמ דחאב ,שורדי ליגר ידממ-תלת בחרמ ותרזעב
 .(ךסמה) םיינש לעב בחרמל םיריצ השולש לעב בחרממ הקתעה

:\ ₪ 
 הביטקפסר תילאטנורפ הירטמיץ

 0 הירסמוזיא

 :המגודל ,תוקתעה יגוס המכ םימייק
 ונייהד ,(ןיעה ומכ)יתדוקנ רוקממ םיינרק לש הכלשה ידי לע הלטה 4

 ;הביטקפסרפ
 םיטוטרסב הצופנה הרוצ ,וזל וז תוליבקמ םיינרק ידי לע הלטה 4

 .םיינכט
 לכ הבש ,הירטמוזיאה איה הליבקמ הלטהב רתויב תלבוקמה הרוצה

 שמתשנ םג וז הרוצב .(הווש ושוריפ וזיִא) הווש ךרואב םיריצה תשולש
 תלבקתמ זאו םינוש םיכרואב םיריצה תא גיצהל ןתינ - ךשמהב
 .(רחא ךרוא ריצ לכל) הירטמירטה וא ,(הנוש ךרואב םיריצ 2) הירטמידה

 המכב העצבל רשפא יכ ריענ תירטמוזיאה הלטהה תא גיצנש ינפל
 (.2 רויצ האר) .ונוויכב ךופה צ ריצש לבוקמ ינכט טוטרסבש יפכ ,תורוצ

 תא :םיאור ונא 2 רויצב .תירטמוזיאה הלטהה תעצבתמ דציכ הארנ
 (0,/) רושימב תיארנ ,(א,צ,2) תיבחרמה תכרעמה
 ריצה אוה ,2 ריצו ;תולעמ 120 םהיניב תיווזה רשא ,םירוטקו השולשכ
 א1 ,ץ1.,?ז. תוטאנידרואוק שולש תלעב בחרמב הדוקנ ונל הנותנ .יכנאה
 .,צ רושימ - ךסמה רושימל סחיב המוקמ תא תעדל וננוצרבו

 הנותנה הדוקנה לא (0,0,00) םיריצה תישארמ בחרמב רוטקו תעכ הנבנ
 היהי והצק ,רושימה לע רוטקווה לטיה תא אצמנ םא .(א1.,צז..?1))
 .תשקובמה (ט,/) הדוקנה

 םיריצה ןוויכב ּונְקְרַפְנ הז הרקמב .ויביכרל (1. ןמיס) רוטקו קרפל ןתינ

 :(3 רויצ האר)

 3 רויצ

 א

 א ריצ ןוויכב אז. ךרואב רוטקו
 צ ריצ ןוויכב 1. ךרואב רוטקו
 .2 ריצ ןוויכב 21. ךרואב רוטקוו

 תויתואב ןמסנ) (ט,ש) רושימ לע הזכ רוטקו לכ עיפשמ דציכ אצמנ
 א1 לש העפשהה תדימ יהוז םג ןכלו ,/ ריצ לע או. לש לטיהה תא (א)

 :(ץ לע
 - יפל בוש קרפתמ א ןוויכב רוטקווה יכ הארנ 2 רויצמ

 (א) = -51א(30)אא1.

 ש(א) = 605 (30)אא1.

 - יפל בוש קרפתמ + ןוויכב רוטקווה
 ש(צ) = 5זא (30 1
 (צ) = 008030

 - יפל צ לע עיפשמ 2 ןוויכב רוטקווה

 וא רוטקווה-הצק-תוטאנידרואוק ןה (אז.,צו 1 ) יכ וניאר רבכש ןוויכמ

 ןה תונורחאה תואחסונה יתש יכ ,הנקסמל םיעיגמ ונא תשקובמה הדוקנה
 וז הדוקנב .רושימב הדוקנ תומיאתמ בחרמב הדוקנ לכל רשא ,תואחסונה

 .תירטמוזיאה הלטהה ידי לע ידממ-תלתה בחרמהמ הדוקנה תיארנ

 .תונוש םיכרדב עצבתהל הלוכי תירטמוזיאה הקתעהה יכ ונרמא רבכ

 תוקתעה ומרגי (ט,ע) תכרעמב (א,צ,2) םיריצה תויווז ייוניש ,ןכאו

 (א,צ,2 ןיבמ) רחא וא הז ריצ לש הדימ הנק לש יוניש .תונוש תוירטמוזיא

 רבכ םיריצה יכרוא ןכש ,דוע תירטמוזיא היהת אל הקתעההש ךכל םורגי

 .המוד תואוושמה תאיצמ תרוצ וללה תוקתעהה לכב .הזמ הז םינוש ויהי

 ידי לע (הבית לשמל) םיפוג ראתל ,ונחתיפש תואחסונה תרזעכ ,ןתינ

 ,הביתה תואפמ תחא לכ םיביכרמה ,םיווקה לכ לש הצקה תאיצמ

 רשי וקל בחרמב רשי וק וקיתעי וללה תוקתעהה לכ) .רשי וקב םרוביחו

 ולא תואתסונב שמתשהל ןתינ דציכ הארנ ,תאז תמועל ,ונחנא (.רושימב

 .םיחטשמ לש גוצייל
 היולת צ=2%א היצקנופה .םינתשמ ינשב היולתה היצקנופ אוה חטשמ

 ינשב היולת רבכ 2=אאצ היצקנופה לבא ;א אוהו ,דחא הנתשמב

 .חטשמ איה ןכלו ,םינתשמ
 יפוסניא רושימ לע ונאש חיננ :תרחא טעמ םג חטשמה תא תוארל ןתינ

 הבוגה אוה 2 זאו (א,צ םיכרע ינש ידי לע גצייל רשפא וב הדוקנ לכ) אצ

 ,רושימב (א,צ) הדוקנ לעמ 2 הבוגב אצמנ חטשמה .ונילעמ חטשמה לש
 לש ףסוא אוהש רושימ לעמ אצמנ חטשמהש ןנויכמ .םש הלש גגה הווהמו
 .ולא תודוקנמ העזמ טעמ אלא בשחל לכונ אלש רורב ,תודוקנ ףוסניא

 םגו א"ל םג תולובג עבקנ .היצקנופה םוחתל ונמצע ליבגנ תישאר

 תופיפצב תשרל קלחנ ,(4 רויצ האר) ולא תולובג ורציש ןבלמה תא .ץ-ל

 / ₪ ?שי 4רויצ

 עובק צ 'ב ךתח

 = ד

 עובק א 'ב ךתח

 ל תולובג

 א"ל תולובג

 הלטה תרזעב התוא הנבנו ,וז תשר לע קר חטשמה יכרע אצמנ .וננוצרכ

 םיליבקמ היווקש ךכ תשרה תא ונינבש ןוויכמ .רושימב תירטמוזיא

 ,עובק א ךרע לעב היהי ץ-ל ליבקמה וק יזא ,(א,צ) רושימה יריצל

 .ךפיהלו

 - גג הל הווהמשו הילעמש חטשמה תאו תשרה תא םיאור ונא 5 רויצב

 .תירטמוזיא הלטהב

 = 6 רויצ

 7רויצ

₪ 

| 

 ,א- א 2+% 2 רשאכ 7 -51א(אְ)/א תמסרופמה היצקנופה אוז , , 0 - )=

 :ךכ תו ל ל - 6 א-ב 2 לפא בשחמריעזל הבתכנש המגוד תינכות גיצנ :הדוקנה היהת רושימב הדוקנה יכ לבקנו תואצותה לכ תא תעכ םכסנ

 ₪ א=ע'ג+ץ'ג , תויורש פא וא ריעז בשחמ לכל וא טפוסלפאל המיאתהל תולקב = +( +ש(2)= -30(51) א 1. + 5130

 וכו 2=פואעה ןת ּ 0% הרושב העיפומ רייצל םישקבמ ונאש היצקנופה :תויפארג ט=ט(א)+ש( = 30(05)% א1.+ 0050301

 עוביר אלא ,[(א.צ) -(000) תישארהמ קחרמ) סוידרה ונני יי ךרעה 2-ל היהי םויסבו ,109-ל 100 ןיב תורוש רפסמב הסינכהל %

 4 ה ש-- -- םג העיפומה ,2- א 2-+"2 היצקנופה העיפומ המצע תינכותב .שקובמה /=51א(30)%(-א1.++1) +1

 .6 רויצב ₪=30(605)*(א1.+1.)
 2 ה - ו 1

 23 239 + - םישנא

 םיבשחטנו 4 םישנא "
 םיבשחובו



 היצקנופה תא ראתמ 8 רויצ
 2=אא%,א(% 2-"2)/(א 24+ 2)

 ףכוא תרוצב חטשמ איה א" 2-+"2 היצקנופה יכ ףיסונ ןוימדה ילעבל

 םינתשמ םתואל ינושאר ךרע תנתונ 1100 דע 1000 תורושב הרגשה

 .וק לכ רויצ תליחתב םיינשמ

 - יפארגה דוביעה לש תויעבה תייעבמ ונמלעתה הז ןושאר קלחב

 רשא ,םיווק םנשי יכ דימ ןיחבי 7 רויצב ןנובתמה .םירתסנה םיווקה

 ,ףרגה ותוא אוה 9 רויצ :היארלו .ללכ םארי אל ומצע חטשמב ןנובתמה

 ."ורסוה" רבכ םיארנ יתלבה םיווקה ובש אלא

 רתופ םייק ןורתפ לכו .ןיא ,וז היעבל טלחומ ןורתפ עיציש םתירוגלא

 רויצ תא הנבש םתירוגלאה תא גיצנ אבה רמאמב .דבלב תומיוסמ תויעב

9 

₪-- 

 ך-א++2+צ>*+כ

 25% 6 ד כ ד

 9 רויצ

 50 אאא >******כת\שוא6 זזות א, אופ אאאא*א*

 510 - 1.0]117'ז 140,016( 0
520 111.01 30,161 1605 4 

530  1101.0011 0,24 100 1 
540 111.0 142,010 147,010 142,510 5 
550 111.01 275,23 160 275,20 162 278,17 160 275,20 1605 7 

 560 - 1101 0 252,161 162 258,155 : 1171 .(0כ'1 252,155 160 1
 600 תאו אא***** כג א 6055-56 סא אאאאאאא

 60 סה א = - אאא דס אא \א + א5/10 65

620 00 
 60 סא צ = - ץאוא דס צאו א + 10 דק

6400 0 

 650 א? = 140 + 100 %(א+צ) % .866/ אהא

 660 +? = 100 - 100 א (2+ (צ - א) * .5)/ אז א

 00 ואש < 0 0 אזי > 279 08 צץ < 0 08 ץץ > 191 6010 0
 680 וקו. אא, צא דס אז,

 690 א\-אק:צ-ץק
 70 - אא : אאצ

 400 תאו אאאאאא*א כ הש צ 6055-5060 אאאאאאא

9 0 

 הפא <******** אסטדואז דס זאזד אא צה 5

 תצאו 055-500 א*א**א.א*א*.*

 %וס תס0אא אאוגאא דס אאואא +1 /ו0 177 אן

%40 0800 

 850 א = 140 + 100 * (א + צ) * .866 / א[ \א

 860 צץ = ןסס - וסס * (2 + (צ - א) * .פ)/ או \א

 קס [תצאת < 00 אי > 790 ץק <0 0

 980 ו 0 אא,צ א דס א,ץק

 890 את-אק:צה=-ץק

 900 אפאד : אפאד

 900 תאס

 וסוס ץ=-צא אא :(0070ל 0

 1020 א=-אא(גא

000 1030 

 1040 אא = 140+100% (א + )א .866/א א

 1050 צא = 2(*100-100+(צ-א)* .5)/או\א

 1060 1[ אא >279 111א א = 9

 076 וי אא<0 דזתא אא-0

 1080 1[ ץ א >ו9ו דא צח רו

 2 ריצ ביבס ,תמדוקה תמועל ,בבוסמ ףכואה) אאצ םג וזכו (6 רויצ)
 |090 = צא 0 וא צא 0 אס תסתצ = - צאואא זס ץאוגא +5/10 51 5

 ווס תפזטאא 820 6008 ו 0 .לופכ ףכואל המודה חטשמ תרצוי ןתלפכמ ןכלו (תולעמ 45-ב ן

 / 7 הדוקפה רשאכ תינכותה-ינתשמ לוחתיא תווהמ 420 דע 300 תורוש

 +8 9 360 הרוש .11682"כ טפוסלפאב בתכית ,420 הרושב העיפומה ,ז108 0

 ימצעתונכת 0% .הב תמייק הנניא 61.8% הדוקפה ןכש ,תלצופמ הרושכ טפוסלפאב בתכית

 :ללוכ ולא תורושב טלקה

 6 א ריצל ההז םיכתח רפסמ) -/+א/אא דעו ספאמ םיכתח רפסמ 4

 .68055 הנתשמב (תשרב םיכתחה רפסמ םג אוהו ,צ ריצלו

 50 וז -(!+8*ד5 םייטמתירא םירוט . .עסוזא'ז8 הנתשמב ךתח ךרואל תומיגד רפסמ 4

 10 סאו: 200 ולא םהש ,צאואא, אאוגא ינתשמב ץ,א-ל םומיסכמ תעיבק <
 60 זקד ו

 90 תצא *א*<*א*א****** אז אאאאאאאצאאא* .תשרה םומיסכמ תא םיעבוקש
 65 ץאואז *

 70 .ץאואז " ";א:" וניה םירבאה רפסמי ,ינמרג יאקיטמתמ היה סואג .םימושיי ללוחמ לש ומש קיו וניא סואג וס 2=א%א-צאצ דואמ יולת ישעמה וכרע ,2 ריצ תעפשה תא הנשמה םדקמ 4

 75 קאזאד< לכ תא םכסל וילע ליטה הלה .והרומ ידי לע סואג שנענ ותודליב וס פא *אאא*אאא*א*א***אא :טאסווסא אאאאאאאאא*א** עיפומ אוהו (1 לדוגל ותוא עבק הליחתב) םידבוע ונא המעש היצקנופב

 .?קא דס הנתשמב
 .1000 דע 1-מ ,םייעבטה םירפסמה 120 2-27: זס

 80 קחזאד

 90 ץאזאד תא קיסעי רבדהש הוויק (ומש תא רכוז ימ יא םא בר קפסש) הרומה 30 תפזטהאא ישמתשמ) .םמש םושיר ללוכ םיריצה תא תונוב 560 דע 500 תורוש

 0 ב בבושה 20 - ץאזאז ייפזפ צסט תא'זא צסטת ץשאסדנסא זא זאפ 100": (./\וש הדוקפה תרזעב םג תאז עצבל ולכוי טפוסלפא
 ו

 0-6 ה 2
 :'ג תינכות ול סואג לש ויגשיה ויה המ םכשפנב 0 .תויטמתמ תל 210 ד ה 100

 !0 .ץאןואז "םייעבט םירפסמ תרדס" לב ףש םמוכט א ו 8 8 היוצ 220 11% = "א" דדאהא ץאזאד יי'דזזת קס גאו 51005 ואז - יתש ןנשי (ההז הרוצב הנבנ ברעה .דבלב יתשל סחייתנ) היינבב ן

 20 ואש "ןורחאה רביאה והמ" :א היינשה ;ןותנ רפסמל דע מ םפ .- 1 -/ - ו אזמא צסטה :טאסיזוסא זא זאפ וס 48 2 (א צו": אז יתשה "יטוח" רפסמ תא תעבוק תינוציחה :היינשה ךותב תחאה תואלול

 0 ץאואז | תלילשהו תג השומסש יחול ב ל םר 20 ץאואז "פסו? - דאצ \6א:" לש תומיגדה רפסמ תא תעבוק תימינפהו ,(68058 הנתשמ ךרע יפל)

 9 0 ו זס לת הת וב ל / = - םיריבס םיכרע .(שסזאד% הנתשמ יפל ) דדוב "טוח"' ךרואל חטשמה

 - אז - א רש 30 האו א**** תה הזא6 אפ אד תזא6 דדו א:תסתס .50 0115 רובעו 10 680056 רובע ויהי הלחתהל

 א 6051 אד סא דפ קאס או אאא אא ,ונתתיפש תואחסונה יתש יפל השענ רושימב הדוקנה ךרע בושיח
2 

 80 .ץאואד ₪."וניה ,1מ הררסה םוכסי 30 אעטד ייתאזפאת אטאוממה 0 68055 5071055 רשאכ

 85 ץאואז + 10 קאואד "םייעבט םירפסמ תרדס" 320 אקטד"יתאדפא אטאוממה 0 סאפ תא 5 7

51%)30(/5 
 20 ואשטד "ןורחאה רביאה והמ" :א א: 5

 90 ץפןאד

 00 07 -א*(א +1) | 2 30 אעטד י'תאדתת א או אואוטאו:",אאוגא :תושדח תולועפ יתש םג וללכנ (660-560 תורוש) בושיחב

 0 40 ץא1אד ד:"וניה ,1רמ הרדסה םוכס" 340 אשטד "תא צ אז אזאוטאו:",ץאו/גא לש הדימה הנק הנתשמ ךכ .עובק לדוגב לפכ ידי לע "חופינ" 4

 50 ץאואד 350 ואעטד ייעאדתא 7 6:8 .הנומתה

 60 010 0 3600 אאא >צאוהא דוא או א - אאא 1.55 אגא - צאו א .עובק לדוג לש תפסות ידי לע הזזה 4

 .ל"נה תוינכותה לש דוביעה ןמז תא וושתש יאדכ :'ב תינכות 5 א.א -3*אוגא לא הקתעההמ תלבקתמה הנומתה תא םיאתהל ידכ ושענ תולועפה יתש

 :י : % 0 אפ = אאא 58 .68/516"ל ןהו טפוסלפאל ןה ומיאתי םינותנה םילדגהו ,בשחמה ךסמ

 בשחמה לש וכרע תא וניבת ,רמאמה תא ןויעב םתארק םא ה ו 390 5 = וא 7 ךסמה ו הקידב תישענ בושיחה --

 ,םדאה יריב הזכ רישכמ ורבע םימיב היה םא םיהותה שי .תושונאל 30 אואד 8 300 או - אאא / ץסזאד8 לכ תרבוחמ ,תודדוב תודוקנ לש אלו הפיצר הרוצ חטשמל תוושל ידכ

 = ע ותואל תומליא תובצמ םניא םודקה םלועה יאלפ םאו 40 1א<₪ד "הרדסה םוכס והמ". . 25 דאואא / ץסואדפ לכ ףוסב ,רמשנ ךכ םשלו (יראיניל בורק) ּהתמדוקל רשי וקב הדוקנ

 . 04 םישנא = . א :1000-3 .םיינשמ םינתשמב (690 הרוש) הדוקנה ךרע ,הלועפ

 םיבשחוו יבש שא 2
 עחוממו



 ד

 :ידעלב ץיפמ

 -ההווםעסחא
 :ורקימה-תנכות ינרצי לודג ,ג81דסא-זהדפ תיבמ

 תרגסמל ךתוא הסינכמ
 תבשוחה הנכות :םיבשוח סישנאל הנכות לש ישילש רוד ;;א ג ופו/סמא
 , א - .םיופסמבו םילימב
 :רתוי הברה דועו /סדט5 1-2-3-ב היהש המ לכ הב אצמת

 .הקיפרג * .סינותנ דסמ * .ינורטקלא ווילג * .תונויער ללוחמ *
 .תונכומ תויצקנופ 140 לעמ * .ס08-ל השיג * .היצקינומוקלט *

 .=חשס תונכית תפש :ףסונבו *

 עוצקמה שיאל -- לועפתלו דומילל הלק ,תיתודידי הנכות -- ץחאווםסמא

 .ילוהינה גרדה ישנאלו

 .ךסמה לע דחי לועפל תוכרעמ ףוס ןיאל תרשפאמ ("₪8/84) תורגסמ לש השדח היגולונכט *
 .תונוילג דוחיא עצבלו תורגסמ ןיב רשקל ןתינ *
 .התוערל תחא תכרעממ עדימ בואשל וא רבחל ןתינ *
 .ךנוצרכ ,םוקמ לכל ךסמה לע תרגסמ לכ זיזהלו ןיטקהל ,לידגהל ןתינ *
 .חג\וום(שסהא סע הדובעל יטמוטוא סידוק סוגרת :! סזעפ 1-2-3 ישמתשמל *%
 . חח וםעעס הא ךותמ תינוציח תינכות לכ תלעפה *
 .ינועבצ סגו ופש וסאססהמסוש₪ ךסמ לע הקיפרגב הכימת *

 .תירבעב הכימת *
 .תכרעמב ןתללכהו תושדח תויצקנופ תביתכ תורשפא *
 ...לכה אל דוע הזו .חתפס סע תונכת תורשפא :יעוצקמה שמתשמל *%

 .םישרומה םיקוושמל וא לנוישנוטניא ירפל הנפ -- תרגסמל סנכהל ידכ

 111% די מ
 .03-721536 ,ג"ר 29 הריציה ,םיבשחמ ורקימ תוכיא לנויוע] רוננ'א י'רמ

 .04-528251 ,22 יבנלא ,.ל.ל.מ :הפיח ' 9
 .תורודהמ ןוכדעו ,יוביג שמתשמל הנקמ השרומ קוושמ לצא הינק קר 037251448 :ביבא-לת ,08-452877 :תובוחר

 ירפ תובינמש תונכות -- לנוישנרטניא ירַפ

 .03-285151 א"ת 27 ךבילרק ,וגרל :ביבא-לת :םישרומ םיקוושמ

 ו יי א

| 
 שומישל תילכתב המוד רודומוק לש יוגיהטומב שומישה

 :םימייק םייתועמשמ םילדבה רפסמ ,םלוא .קיווה לש יוגיהטומב
 ,םידרפנ (תקוס) םירוביחב תוטומ ינש רבחל ןתינ רודומוקב 6

 זה לש תירוחאה תקוסה ךרד ףסונ טומ רבחל ןתינ קיוב) םימוד ךא

 ה
 ןורתי - רודומוקב יוגיהטומה לע העיפשמ אל פייטה תלועפ 8

 אוהשכ תדלקמה לע תועפשה רודומוקב יוגיהטומל ךא ,קיווה לע

 .קיווה לע ןורסיח - 1 'סמ למנב אצמנ
 תאירק תרזעב אוה תוטומב שומישה ,קיוב ומכ ,רודומוקב 6

 דחוימבו ?וונ רבדה ןיא םיבר תעדלש (קיפ) םירגוא לש םיכרע
 לכלו ,בקוע רדסב םירדוסמ םיכרעה רודומוקב רשאכ ,(םיליחתמל

 .דחא רגוא יוגיהטומ
 תוטומל רודומוקב םירושקה םירגואה .ןיינעה םצעל תעכו

 ןושארה טומל - 56320 רגוא
 .יסאז-ה רפסמל רשק אלל ,ינשה טומל - 56321 רגוא

 אל) ירי רותפכ + םיבצמ 8 םנשי טומ לכל ,קיוב ומכ ,רודומוקב

 ינשל כ"הסב) יוגיהטומ לכל בצמ דוע ףיסומה ,(החונת בצמ ללוכ

 .(החונת יבצמ ללוכ אל ,םיבצמ 18 דחי תוטומה

 56320 רטסיגר לש ךרעה תא א הנתשמב ביצנ

 [א - קשא(56320)]

 [צ -לטשא(56321)] 56321 רטסיגר לש ךרעה תא + הנתשמבו

 לש תוירוזחמ וא האלול ךותב ל"נה תא ביצנ םא יכ רורב

 .טומה בצמ יונישל םאתהב א.+ םינותנה ךרע הנתשי ,תינכות

 :תאז המיגדמש האלול הנה ?םתנבה אל

 10 א - קטש א (56320):% קמ א (56321)
 20 ץאזא+ א ,צ:0010 0

 64 רודומוקל יוגיה טומ

 רחשךב ןרע

 ןַכַּב-------!58-----וופ

5 

 א -1'1:+ א(56320:)56320 רטסיגר יפל - 1 יוגיהטומ

 א-127 :החונת בצמ *
 16-ב דרוי א ךרע :רותפכה לע הציחל *

24 

 0% ו

7 2 

215 29 

 25ג

 + - א (56311) 56321 רטסינר יפל 1 יוגיהטומ

 צ -255 :החונת בצמ *
 6 16"ב דרוי צ ךרע :רותפכה לע הציחל *

 החסונ תרזעב יוגיהטומב שומישה המיגדמ 0א10 1 תינכות

 רקיעב םושיי - גצמה תצירטמל םיאתתש ךכ ,יתחתיפש הטושפ

 :םיקחשמל ונתשי ,תוטומה בצמ תא ונשת רשאכ ,תינכותה תצרה רחאל

 הזוזתה ינותנל םירטקרק 40 תפסוה - הלעמ יפלכ הזוזת .

 5 בצמ/ םאתהב) םיעובק דימת ויהי םייונישהשכ ,א.צ לש םיכרעה

 :םיאבה םיטוטרסה יפל ,(טומה
 הזוזתה ינותנל םירטקרק 40 תדרוה - הטמ יפלכ הזוזת

 וג 3 ולו 5 7 ורפ |18 16
. 

. 

 250 29ו ב49 253 265 207 46 24
 .(א11 ,א12)

 0% םישנא
43 

 םיבשחובו



 .הזוזתה ינותנל דחא רטקרק תדרוה - לאמש יפלכ הזוזת
 .הזוזתה ינותנל דחא רטקרק תפסוה - ןימי יפלכ הזוזת

 תאירק"ב ללכבו ,הזה אשונב בושח דיקפת שי הקיגולל

 30 א שומיש ןמזב הקיגולב רזעהל רקיעב יוצר .(קפשא. 20%₪) "םיכרע

 ללכ ךרדב :הטושפ הביסמ ,רותפכה תציחל לש םירקמב יוגיהטומב

 םג (הירי) רותפכה לע הציחל רשפאל םיקחשמ"יתנכת םיניינועמ

 ;(החונת בצמב טומה תויהב אל - רמולכ) טומה לש הזוזת ןמזב
 יכרע םידרוי תוטומהמ דחא לכב רותפכה לע הציחל ןמזבש ןויכמ

 י"ע ;רתויב טושפ הקיגולב שומישה ,16-ב 56320-56321 םירטסיגר
 (56320) אוה א"שכ וא(א גאס 0=)16 דוגמא ץאזאד "וא" :טפשמה

 יעיברה טיבה םא" טפשמל ליבקמ רשא ,קממא (56321) וא ץחזא

 ."ץוחל קספמהש ןמיס ,הבוכמ

 10 אשא*060 ו*

 20 פא 05186 נסצפד 16א אדו 00

 40 הא

 50 56055א=1024:קה1אז 6₪צ0147) :חשא '6ה147(₪4) '=61 ₪ א

 60 01 =<( 56320) :02=ק055א( 56321 ) :קא1אז 6חָפ (147)

 70 או =40*( (01 =126)-(01 -125) ) +(123=01)-(01 =119) או

80 -₪2=60* ) ) 02=254( -)12=253( (+)02=25[ ( -)02=247( +2 

 90 ק0א5 1 +56 ,49:ק0א5 ₪1+55296 ,] :ק0א6 2+50 ,50:

4, 2+55296!) 

 רסס 1ז(טו האס 0=)16 דוופא קח1אז "(אווזדפנ 186 ד" 5

 וס 1[ (02 האס 0=)16 דשא ץת1אז "(א1ד=ן: 186 2" 50 ץאןאז "0"

 120 ₪0ז0 60:85 6051866 0 60 0508100: 50 ד א

 קתוואחא6א 60זפפ"ה ךותמ יתחקל ₪₪או0 2 תינכות תא 65 1תפת%(טצ) <""דא6א80 :חשא 656% 1ז ה 01856108 ₪45 055

 ן תשאו*םשא0 2* 70 קא1אדפה+(נצ) ;"";:אשא סטדפטד .אוו10ו 16 סא

 3 הא 80 1-ה=16ד5א60 :םשא 6866 16 166 םטדדסא 45 0

 4 הא 90 ?01א1"----- 6----- 1----- 4----- 6----- וו 0

 וס ?086=סדסוס :אשא 56ז טק 01807 10א 6 100 טצ=ק6 א( 56320) :חשא 657 0051166 5

 20 ההם( א) :אפאך דרס ה=טצהאס1 6:5 0 186 ₪שדדסא 5

 30 םתזה"" ,"א" ,"5","" "א" ,"אא" 120 טצ=15-(טצהאסו5) :חפא 0 ם1₪6ד10א אוט

 40 סהזה"5א" ,"" "=" ,"א=" ,"פ5" 130 אדזעהא 4

 תהי מ.

 !!וךלש תוכאה טקסיד - אופפא שורד
 5'/, 5וחַפופ 8108 םסטמו6 6ח8וע 48 דסו 40 68

 פ'/, ססטפו6 56108 כסטמ|8 08ח9// 48 דסו 40 68
 פי/ , םוחפו6 5וסו6 םסטס|8 06ח8/0ע 96 דסו 80 68
 פי, ססטס|פ 8106 פסטפו6 06ח8/ש 96 דס| 80 68
 0 8" סוחַפופ 506 כסטס!6 8ח9/0/ 48 דסו 77 68
 יי 8" ססטסו6 51/06 כסטט|6 26ח8/0ע 48 דו 77 68

 5'/, 8וחַפו6 8/06 10 [רזסש 8
1 

 3% ו

 תוגוזב קיטסלפ תואספוקב/ תוחישק ןוטרק תוזיראב םיטקסידה תא גישהל ןתינ

 .סוגפ טקסיד לכ תפלחהל תוירחא ראה לכל חולשימ

 .צראה לכב סישורד םיפסונ םיציפמ

 2 סיבשחמ רשק תשר :ןאוביה
 יל א"ת 2 יקסניול 'חר
 2 037824665 ,836218 .לט

 6 םישנא
 םיבשחונו

 לש םתובכרומ הלדג תונורחאה םינשב

 תאז סע .היגולונכטו עדי יריתע םירצומ

 ןמז ךעמ תא רצקל םינרציה םישרדנ

 תורחתהמ האצותכ ,רוצייהו חותיפה

 םויכ תלבוקמה השיגה .ףנעב הפירחה

 םעפב רבכ דובעיש רצומ רצייל שיש איה

 ןוגכ תוישעתב .תולקת אלל הנושארה

 ;ןמזב רקי יפיסה רצומב יוניש לכ ש.5]

 .שונא יבאשמו ףסכ

 לע הנעי רצומה ובש רצמל עיגהל דע

 ,ךכ סשל ?הנוארה סעפב רבכ תושירדה

 תא םימדמש םילכב שמתשהל ונילע

 תולגל לכונש ךכ יפוסה רצומה תוגהנתה

 לככ סדקומ בלשב תולקתה ברימ תא

 םויכ םה יומידל םילכ .ןונכתה לש רשפאה

 תוישעת ןוגכ תוישעתב םייחרכה םיִלב

נורטקלאו תוינוא תוישעת .םיסוטמה
 הקי

 ינמזב ךוסחנ סתרזעב .(ש.5ן דחוימב)

 תוביטנרטלא ןחבנו רצומה תקידבו ןונכת

 |. .ף

 םימשוימה םיבצמב .ןונכתב תונוש

 םייוניש תולקב עצבנ בשחמ תונכותב

 הנקנ ךכבו ,תונוש תומרב תוקידבו

 "הטמל הלעמלמ" לש הדובע תייגולודותמ

 .(זסל ססש\)

 יומידל םילכה לש םילודגה תונורתיה לומל

 :תונורסח רפסמ ןייצא
 יומיד ילכ לש הצירה ינמז ללכ ךרדב 4
 תלועפ תמועל לדוג ירדס המכב לודג הנכותב

 רשאמ רתוי טאל 105-10%) יפוסה רצומה

 .('תימאה רצומה
 תא קיודמב םיראתמ םניא יומיד-לכ <
 לולע קוידה רסוח םימיוסמ םירקמבו ,רצומה

 רוציי יבלשב הנילגתת תואיגשש ךכל םורגל

 .רוטלומיסה ידי לע אלו ,םייפוס
 תוכלשהה תא ראתל הסנא הז רמאמב

 ילטיגיד ןונכתל יומיִד ילרר "יימישמ תועבונה

 "עבה תא ,(הקינורטקלאה תיישעתב רקיעב)

 םינוויכו קרפה לע עגרכ תודמועה תוי

 .דיתעל םיירשפא

0 2 

 םיבשחמ/*

 יומיד ילכ לש םינוש םיגוס
 --ד-"-ךֶת <

 רפסמ יפל םיילטיגיד םימדמ גווסל ןתינ
 הרמוחב םימשוימה םילכ םנשי :םינוירטירק
 הנכות לש בולישב וא ,דבלב הנכותב ,דבלב
 זכה .יומיד ימושייל תיפיצפס הרמוחו תיללכ
 .םהלש טוריפהו רואיתה תמרב םג םילדבנ םיל
 הצירה ינמז ,רתוי תיללכ טוריפה תמרש לככ
 רפסמב םישמתשמ ללכ ךרדב .רתוי םיריהמ
 ןורתפלו תונוש תורטמל ילכ לכ םילצנמו םילכ

 .םינוש םיגוסמ תויעב
 תומדל תוטישה תחא - הרמוחב שומיש <

 ילטיגיד ןקתה תוגבל איה ילטיגיד ןקתה

 םייטרדנטס םיביכרב שומיש ךות ,ליבקמ
 שומישו (1דז.74 תחפשממ םיביכר לשמל)
 .(ש1א%-ש א :) תוריהמ טוויח תוקינכטב
 ותוגהנתהו רצק ןמזב הנבנ הזכ ןקתה
 תשרדנה תוגהנתהל ההז תילאנויצקנופה

 (8%1/0800) ןקתהה תא .יפוסה רצומהמ

 .ץופנו יטראדנטס הקידב דויצ תרזעב םיקדוב

 םיריהמ הבוגת ינמזב אוה וז הטיש לש הנורתי

 ותוגהנתהו םגדה תא ןוחבל םירשפאמה רתויב

 .ןועש ירוזחמ יפלא תורשעו םיפלא ךרואל

 דויצב ךרוצ ,יוקל קוזחיתב ץוענ ןורסיחה

 "כהב םיישקו םגדה תיינבל םדא חוכו הקידב

 .ןונכתב םייוניש תסנ

 ((/41%-) הנכותב םירעש תמרייומיד 4

 + | שומיש איה סויכ הצופנה הטישה - ([ץפ1

5 
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 לש רואית טלקכ תלבקמה בשחמ תינכותב

 םילנגיסה יכרע לש רואיתו יגולה ןונכתה

 תוגהנתה תא המדמ תינכותה .לגעמה אובמב

 םילנגיסה יכרע תא תטלופו יגולה רואיתה
 שמתשמהש רחא לנגיס לכ וא לגעמה אצומב

 שומיש לע ססוכמ יגולה רואיתה .שקיב
 -גול תולועפ םיעצבמה םילנויצקנופ םירעשב

 אס,אסז, 08, גאפ :ןוגכ תויראטנמלא תוי

 םיבכרומ םיטנמלא ראתל ןתינ ןכ ומכ .ילוכו

 םילג תורוצת יומיד

 .אאו, 0%, קז.\ ,תונורכז ןוגכ רתוי
 לבקל לוכי ילטיגיד לנגיס ,תיטרואית

 .(0₪.,11161) 1 ,0 :דבלב םיכרע ינש
 ללוכה ,רתוי טרופמ רואית שורד תישעמ
 טא-"ו (רדגומ אל) שאס1ץזאתש ומכ םיבצמ
 בשחתהל ונילע ןכ .(לחתומ אל) זאדד וז
 ןיב רדס עובקלו לנגיסה לש סמועה תמרב
 20861א6, 111011- :תונושה תומרה
 םירוטלומיסה בור .זאוקתס אס, תתזוזא6
 םירבצמ 12-9 ראתל םירשפאמ וז המרב

 .הלעמל ראותמהמ םירזגנה
 ויד קייודמו טרופמ םירעש תמרב יומיד

 .וב שומישה דואמ ץופנ ןכלו ,תודובעה בורל
 רתוי טאל 10* לדוג רדסב םה הבוגתה ינמז

 סמועל תומרוג ולאכ תוינכותו .יתימא ןקתהמ
 בשחמה לש טלפ/טלקו מ''עי ינמז לש לודג
 14111.0, :הז גוסמ תונכותל תואמגוד .חראמה

/ 0-5 
 01801 51א101.4-) יגולנא יומיד

 לנגיס ידי לע שמוממ ילטיגיד בצמ .(זזסא

 .חתמ וא ילמשח לאיצנטופ קיזחמש ילמשח
 הנשמ לנגיסה ,דרוי וא הלוע חתמה רשאכ ן
 .ןמז ספאב הרוק יונישה תיטרואת .יגול בצמ |
 לנגיסל חקול ןמז המכ קודבל שי תישעמ |

 תכרעמ ראתל שי ךכ םשל .בצמ ףילחהל |

 ילגעמ ידי לע (םירעש) תיביטקא תילטיגיד
 -בק ,םידגנ ,םירוטסיזנרט) םייגולאנא הרומת
 תוגהנתה קודבל רשפאמ הזכ רואית .(םיל
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 .בצמ םינשמ םילנגיס םהב םינמזב לגעמה
 לע ללכ ךרדב תועצובמ וז המרב תוימדה

 ןחבאל םישרודה ,לגעמב םייטירק םיקלח
 -וטלומיס לש הציר ינמז .םינמז תויעב קיודמב

 10" לש לדוג ירדס) רתויב םיכורא הלאכ םיר

 בור .(יתימאה לגעמה תלועפמ רתוי טאל

 .670 ינמזב אוה חראמה בשחמה לע סמועה
 \87%6, :ןה תוירחסמ תוינכותל תואמגוד

 ו
 111611-1/81)) ההובג המרב יומיד

 יומיד ילכ לש תפסונ הצובק .(5אוטז .\דזסא
 לש תיללכ תוגהנתהו הנבמ ראתל הדעיש
 שומיש איה השיגה ןאכ .םייגול םינונכת
 תרשפאמש 1.187 וא /\86/1. תייומד הפשב
 םיכילהת לש ףסואכ ןונכיתה תא ראתל
 "שמה .ןמזה ריצ ךרואל ליבקמב םישזורתמה

 הפשב ןונכיתה תא ראתמה דוק רצוי שמת
 רשאמ רתוי חונ דועית םג רצונ ךכ .תיליע
 רשאמ תוחפ קיודמ רואיתה .תורחאה תוטיישב
 םיבצמ 3-2 ללכ ךרדב) םירעש יומיד תטישב
 קודבל םירשפאמ הצירה ינמז םלוא ,(םייגול
 ירוזחמ לש רתוי בר רפסמ ךרואל ןונכתה תא

 .ןועש
 ₪11. - 86618158) םירגוא תמרב יומיד

 סחייתהל רשפאמ (דא אז
 -עפהו (805) תומצו םירטסיגר ומכ םיטנמלאל

 םיטנמלא לע תויגולו תויטמתירא תולועפ תל
 יטפשמ ידי לע ראתנ תוגהנתהה תא .הלאכ
 תויצקלס ,וז 1118 ₪156 :ןוגכ היינתה
 זדגה (שזזפא ם0) תוערואמ תרדגה ,(656)
 הפשב תאז לכ .(כ51.4צ) בוקיעו ןומזית תר
 -חאה תוטישב רשאמ תילגנאל רתוי הבורקה

 .תור
 תוינושאר תוקידבל ולא םילכב שמתשנ

 הרוטקטיכרא תקידב ,רצומה תרדגה בלשב
 םג שמתשהל ןתינ .ןונכתה תסיפתו תיללכ
 רוציי ינפל ןונכתה לש תיפוס הקידב ןמזב
 לש לדוג רדס) םיריהמ הציר ינמז ללגב תאזו
 ןתינ ןכ ומכ .(יתימאה ןקתהמ רתוי טאל %
 אוזוא<ס אוססש) תונוש תומרב בלושמב דובעל
 .(5אוטז .אדוסא

 - (א[ 455581.58) רלבמסא-ורקימ
 םיבבוס םיינורטקלאה םיזוותיפהמ הברה ,םויכ
 -ויצנוונוק הקינורטקלאב .םידבעמריעז ביבס
 רצומ ןנכתל איה השיגה /1.51-ב םגו תילנ
 -יאתמה תיפיצפס תודוקפ תצובק לעב בשחמכ
 -יש איה תוצופנה תושיגה תחא .םושייל המ
 ידכ .םורב תנסכואמה הנכות-ורקימב שומ
 הקידבל ילכל םיקוקז ונא וזכ הנכות חתפל
 -ורקימ אוה הזכ ילכ .תואיגש יוליגלו

 (תינכותה) דוקה תא ראתנ ותרזעב .רלבמסא
 דוקה תא םגרתנ ,שמתשמל החונ הפשב

 6(  םישנא
 םיבשחונו

 קודבנ ,םורב תונסכואמה תויראניב תורפסל

 המדמש תינכות ידי לע הנכות-ורקימה תלועפ

 -ורקימה תלעפה ידכ ךות ,מ''עיה תוגהנתה תא

 .הנכות
 םג תולפטמ הז גוסמ תוינכת

 לש טלפה .רצוימה דוקה לש תויצזימיטפואב

 יומיד תוינכתל טלקכ שמשמ רלבמסא-ורקימ
 םירציימה םילכל ןכו ןונכתה לכ לש תויללכ
 .ןונכתה לש יפוסה 1.\צ-0ש'ז-ה תא

 םינותנ יסיסב לש תוכלשה

 .יומיד ילכ לש םינוש םיגוסב ונלפיט התע דע
 דחא לכבו ,םייסחי תונורתי םנשי גוס לכל
 לעב םדא חוכבו םינוש םינמזב םישמתשמ
 ם"'בית ילכ םנשי ןוגרא לכב .םינוש םירושיכ
 לש ףסוא ןאכ שי תיללכ תולכתסהב .םיפסונ

 טוריפ תמר ילעב ,תונוש תורוצב םיכמסמ
 רצונ .םינוש תומוקמב םינסכואמה ,הנוש
 בקעמהו לוהינה תויעב תא רותפל ךרוצ
 .ל''נה םיכמסמה רחא ףטושה

 -מכס יפרג רואית - תינורטקלא המכס
 ךמסמה תובורק םיתעל אוה ןונכתה לש ית
 91.06% ס146- תמרב םג) רתויב בושחה

 םיביכר יומיד

 ,ןושארה ךמסמה אוה םיבר םירקמב .(אגאו
 םויה תומייק .םיכמסמה ראש םירזגנ ונממ
 סדנהמל הדובע תונחת תועיצמש תורבח רפסמ
 ,תומכס רוציל םילכ תוליכמש ,הקינורטקלא

 ,יכרריה ,יזכרמ םינותנ סיסבב תומכס ןגראל
 תא םגרתל - רקיעבו תוירפסב שמתשהל
 תינכותל טלק הווהמש יגול רואיתל המכסה

 .היצלומיס
 םיכמסמ - םיירמונ-אפלא םיכמסמ

 ,ןונכתב םיטנמלאה לכ תמישר םיללוכה
 -נמלאה ןיב םירשקה ,טנמלא לכל םירטמרפה
 יומיד תוינכותל טלק םיראתמה םיכמסמ .םיט

 וו וו

 -יוויוינטנטק<הילרריה-הלל---ל%
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 ל לש יו

 לולכמ לש ינורטקלא יומידו הקידב :בכרומ ספדומ לגעמ

 םיכילהתה

 "הנתהו אז. ,תיגולאנא המר ,םירעש תמרב

 דבעמ תרזעב השענ ףסונ דועית .תיללכ תוג

 ,ןקתהב שמתשמל דועית ליכמו םילילמת

 +  םישנא
 םיבשחונו

 צהיתוחפתר דוטית
 בק 2 שש ועו

 ונכתהש רחאל - 1 גצ-סש ימישרת
 ג יתמכס רואית םייקו קדבני

 . אית קו קוב

 ירורו והתדר תוי

 וורר
0/0 * 

 יזיפה רואיתה תא םיננכתמ ,קיפסמ תטרופמ
 וא (ת6) ספדומ סיטרכ יבג לע םא

 ''בית ילכ םימייק .ןוקיליס בבש

 טלפה .וז היעבל תונוש תויוכיאב תונורתפ
 טנמלא לכ לש יסיפ םוקימ ראתמה טוטרש אוה

 -מלאה ןיב םירשקה קותינו (ז1.א0או1א1)
 םג םיללכנ ולא םיטוטרש םיטנ

 להנלו םהירחא בוקעל ךרוצ שיו תכרעמב םה

 .םתוא

 ;ש קיסהל ןתינ ליעל רומאה לכמ

 תונוש תוכרעמב םינגרואמ םיכמסמה <
 .רזובמ םינותנה סיסב ןכלו ,תונוש תורוצבו

 ךרוצ שי םינותנה תא תוליעיב להנל ידכ 4

 .תוכרעמה ןיב הריהמו הנימא תרושקתב

 ירחא בקעמהו לוהינה תא טשפל ידכ <

 לש םצמוצמ רפסמ עבקנש דואמ יוצר םיכמסמ

 .םיירשפא םילולסמ
 תודוקנ טקיורפה ךרואל רידגתש יוצר <

 ,ורשאתו ךמסמ גיצת ןהבש ,(ךרד ינבא) חוויד
 .תומדקתהה רחא תוליעיב בוקעל ידכ

 דיתעב תוחתפתה ינוויכ

 תמרב יומיד ילכב אוה ירקיעה שומישה םויכ
 םילודגו םיבכרומ םינונכתהש לככ .םירעש

 תוטישה תחא .הצירה ינמז םילדג ,רתוי

 אוה תויביסמ תוצירב םינמזה תייעב ןורתפל

 תוגהנתה תמרב וא 811 תמרב רואיתל רבעמ
 רתוי םיריהמ ;ובוגתה ינמז זז. ילכב .תיללכ

 תמרב תויצלומיסב הבוגתה ינמזמ (100 יפדע)

 .םירעש
 אוה הבוגת ינמז תייעבל רחא ןורתפ

 קלח תמשיימה תדחוימ הרמוחב שומיש
 ךילהתה תא ץיאנ וזכ הרוצב .םתירוגלאהמ
 יומידמ רתוי רהמ 500-100 לש לדוג ירדסב

 6.4% הדובע תונחת רוצייל תורבח .הנכותב

 ר סאופצ ומכ (6סאויטדזא אזפפס שא.
 הרוצב תלעפומה ,וזכ הרמוח תועיצמ עז זמ

 .שמתשמל הפוקש
 תוכרעמ - םויה חתפתמה ףסונ ןוויכ

 רפסמב יגול ןונכת לש רואיתל תוינללוכ

 ליכמה ללוכ םינותנ סיסבב שומיש ךות ,תומר
 ףסונ דועית ,המר לכב רוטלומיס לכל רואית

 לע םג הסיפתה תא םשייל ןתינ .1.אצ-סטד-ו

 םייק) םילודג םיבשחמ יבג לע לכו (הז לע תוד

 > - .(ב"הראב תואטיסרבינואב רקיעב םויה
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 תנכתל לק םאה

 חוטב םוקמ המצעל הספת לאקספ תפש

 וכז רשא ,תונכת תופש לש ןטקה ץבוקב

 לע בחר םושיילו תימלוע תויראלופופל

 הנממ .םלועב םיבשחמה תוכרעמ בור

 לש ירמגל שדח רוד םויכ רצונו ךלוה

 "חא תיליע תופשל דוגינב .תונכת תופש
 רפסמ הליכמו דאמ הטושפ הפש יהוז ,תור

 יה ןכלו ,תוארוה לש ,תיסחי ,טעומ
 אובמ אוה הז רמאמ .דומילל תילאידיא

 לע וז הפש םושיילו ,ללכב לאקספ תפשל

 .טרפב לפא בשחמ יבג

 ?לאקספ עודמ
 4 וה ה

 חוסינ ?עמשמ יאמ בשחמ םע תורשקתה
 הנורתפל תושורדה תודוקפה תביתכו היעבה
 .יהשלכ בשחמ תפשב

 הלעמל םישנא ואיצמה םינשה ךשמב
 תחא איה לאקספו ,תונוש בשחמ תופש האממ
 תחרוא יהוז תונכתה תופש תחפשמ ברקב .ןהמ
 -ציוושה ןעדמה ידי-לע הילא האבוהש ,השדח
 תויראלופופ תופש .1971-ב 'תיר סואלוקינ יר
 לוגלא ,לובוק ,ןרטרופ ,קיסייב ןה תורחא

 .דועו
 םיעדוי םישנא רתוי ,ונלש הז ןדיעב

 תרחא הפש לכב רשאמ קיסייבב תנכתל
 םיבשחמריעז לש המוצעה הריכמל תודוה)
 "ףאו .(תונורחאה םינש 4-ב "קיסייב ירבוד"'
 ,םיקסעל תיטרדנטס הפש ,לובוקב - ןכ-יפ-לע
 לכב רשאמ תונכת לש תורוש רתוי ובתכנ
 תונכתה תופשמ תחא ,ןרטרופב ;תרחא הפש
 םוחתמ תוינכותה בור ובתכנ ,רתויב תוקיתעה
 -יעב םיבבחמ םיאקיטמיתמ ;הסדנהה וא עדמה
 הנובתה ירקוח וליאו ;לא"יפדיִא תפש תא רק
 .פסילב קרו ךא םיתנכתמ תיתוכאלמה

 ?לאקספ עודמ זא ,ךכ םא
 ירמגל אל יכ םא ,שאר-תלק הבושת

 תורמל ''?אל עודמ" היהת ,המיאתמ-אל
 לש ,םיפיקתו םירעסנ ללכ-ךרדב ,םיחוכיווה
 הפש םוש ,תרחא יפיקתמו תחא הפש יניגמ
 תיתוהמ הנוש הניא תוירקיעה בשחמה תופשמ

 ללאקספב
 םילמ 100 לש םילמ רצוא תחא לכל :תורחאהמ |

 ;(לאקספב םילמ 35 ;לובוקב םילמ 400) ךרעב
 בטיה רדגומ ,ינדפקו רומח קודקד תחא לכל
 םיטפשמה תיברמ תא ;ללכה ןמ םיאצוי אללו
 תורישיבו תולקב םגרתל ןתינ תחא הפשב
 תופש לכל ;תורחא תופשב םימוד םיטפשמל
 תא ;:"יוטיבה בחרמ" ותוא ךרעב שי בשחמה
 םיסונמ םיתנכתמו ,עובש ךות דומלל ןתינ ןלוכ
 לע תופש שולש וא םיינש ללכ ךרדב םיעדוי
 הפש לכ וא ,לאקספ אל ,ןכ םא עודמ .ןיירוב
 יניסה םגתפה רמואש ומכ ?תרחא תיראלופופ
 "...בלבלל םיחרפ האמל ןת''

 בושחה ,יתעדל .תאז השיגב דדצמ ינא
 הפשה אלו ,בשחמ םע רשקתהל דומלל אוה
 -עטהמ דחוימב םשרתמ ינניא .םישמתשמ ובש
 "הער'"' הפש ליפת תחא "הבוט" הפשש הנ
 ,שונא ינב לש תואצמה ןה תופשה לכ .תרחא

 .ןהלשמ תיתוברת תוהזו םייח תולבקמ ךא
 ,וטנרפסאמ התוחנ ,התמגדה ןפואב ,תירבעה
 םירבד המכ אטבל וחילצה ןונגעו קילאיב לבא
 ישוקב וטנרפסאבש דועב ,תירבעב םיקזח
 ...והשמ רמוא והשימ

 תופש ןיב םילדבההו רחאמ ,הברדא
 םע ליחתנ אל עודמ ,ידמל םינטק םה בשחמ
 ?התיא לודגל בוטו הילע ''תולעל'' לקש הפש

 -שהמ םייתש ,לאקספו קיסייב ,השעמל
 תארוהל הליחתב וננכות ,תוירקיעה תופ
 ,םיליחתמל הבוט הריחב ןהיתש .םיבשחמ
 רתוי לק קיסייב םע .תונוש םיכרדב לבא
 ךרדה לשב רקיעבו הלש הנבמה לשב ,ליחתהל
 לכות .תמשוימ איה הבש תיביטקארטניאה
 :בותכלו בשחמריעז לכ קילדהל
 הבושתה תא תוארל דימו ,ץאזא'1 9

 .ךסמה לע תספדומ "667"
 רתוי השק ,תאז תמועל ,לאקספ ךותל

 יעצמא לע רתוי הבר העידי השורדו ,סנכיהל
 .תוינכות תביתכלו ,הכירעל ,הסנכהל בשחמה

 ליעלד תינכותל הליבקמה ,לאקספב תינכותה

 :הכרואב תורוש 4 איה ,קיסייבב
 ץאס6א\א \פסוזסא,

 א

 שש א1111.א (238+429)
 אס

 ןק יש

 םיבשחמו

 -ילמת דבעמל סנכיהל ךילע ,התוא בותכל ידב
 זאו ,דבעמהמ תאצל ,תינכותה תא בותכל ,םיל
 תועט העוט התא םא .תינכותה תא ץירהל
 דימ תאז ךל רמוא בשחמה ,קיסייבב ביתכ
 הלגמ ךניא לאקספב .תועטה תא ןקתל ךילעו
 תא תצרהש רחאל קר אלא ,דימ תועטה תא
 דבעמל סנכיהל ךילע ,הנקתל ידכ .תינכותה
 תאצל ,יונישה תא עצבל ,תינשב םילילמתה
 .תינכותה תא בוש ץירהלו ,םילילמתה דבעממ

 הלחתהה תולק לע ,תחצנמ קיסייב ןכ םא
 רשאכ תוליחתמ תויעבה .תונכתה תוריהמ לעו

 תוקוקזו ,תוכורא תושענ קיסייבב תוינכות
 .אקווד ירוקמה רבחמה ידי-לע אלו ,םייונישל

 לש םילודגה היתונורתימ דחא ץוענ ןאכ
 .םדא ינב ידילע הפשה תואירק :לאקספ

 ןיבהל ישוקהו תּואירק-יא לש היעבה
 "ענו הלדג תינכותה רשאכ הפירחמ קיסייבב
 יתנכתמש וארה םייוסינ .רתוי תבכרומ תיש
 תוינכותל םינוקיתו םייוניש םיעצבמ לאקספ
 לש וזמ המכו המכ יפ הלודג תוריהמב תולודג
 ומכ תוינבמ-אל תונכת תופשב םישמתשמה

 .ןרטרופ וא קיסייב
 הבשחמל הדובע לדומ איה לאקספ ,ןכא

 ,בשחמ תופש לש תומיוסמ תורטמ לע תינרדומ
 התוא םיקחמ ,םיבוטה םילדומה לכ ומכו

 .רתויב בחרנ חרואב
 איה אופא לאקספב תנכתל דומלל

 ריפומה םיגשומו תונויער ריכהל הבוט ךרד
 תופשב םג אלא ,לאקספב קר אל םיע
 התא םא .ןהבש תושדחב רקיעב ,תודחא
 הלק היהת האבה ךתפש ,לאקספ עדוי רבכ

 .רתוי
 אוה לאקספ לש רתויב בושחה סכנה

 םינבמ לש תיסחי טעומ רפסמ שי .ּהתולילד
 תא יכ ,דואמ הקזח הפשה לבא ,םייסיסב
 םג .תובר םיכרדב רבחל ןתינ וללה םינבמה
 -ראריה תונבל ןתינ םינותנ םגו םימתירגולא
 שי .ידמ הלילד הנניא הפשה ,ינש דצמ .תיכ
 ,לאקספב רשאמ םינבמ תוחפ םע תופש רפסמ
 םתירגולא לכ ןתרזעב גצייל ןתינ וליפאו
 דצונש תוינכותה ירה ,לאקספב גצייל ןתינש
 יוויש גשוה לאקספב .דואמ תולפרועמ ןה תור
 בור תא גצייל ידכ קיפסמה ןווגימ שי :לקשמ

 ו ל = ==

 ןיא לבא ,זכורמב םייסיסבה םימתירגולאה

 .תיקורבל הפשה תא ךופוויש ,ידמ בר ןווגימ

 לאקספ לפא

 איה לאקספ לש רתויב תובוטה תואסרגה תחא

 וגייד ןס תטיסרבינואב הבתכנש הסרגה
 -קספ יִדיסַא"יִסוי תארקנו ,הינרופילקבש
 לש ותלוכי ןהב ,תובר תולעמ וז הסרגל .לא

 -מועה לאקספב הנכות יעטק רידגהל תנכתמה
 שמתשהלו ,(שאזז5) תודיחיכ םמצע ינפב םיד
 .הפשה ךותל תויונב ןה וליאכ ולא תודיחיב

 -וי תסריגב איה לפאל לאקספה רידהמ
 ,תודיחי יתש לבקת רידהמה םע דחי .יד-סא-יס
 -יש תושועהו רידהמה יתנכתמ י''ע ובתכנש
 ןה .לפאה לש הרמוחה תונוכתב בר שומ
 -וימב תוקזח תודוקפב שמתשהל ךל תורשפאמ
 תרזעב ,השעמל .םילילצלו הקיפארגל דח
 תא םג וכותב ללוכה לאקספ ךל שי ולא תודיחי
 .(תיפארג הפש) טולייפ תפש תודוקפ בור
 ןיב ;רתויב תומדקתמ ןה תומייקה תודוקפה
 :תורשפאמה תודוקפ ןנשי ןהבש תויטוזקאה
 אצמנה ןרקא יבג-לע טסקט סיפדהל 4
 טסקט בברעל) ההובג הקיפארג לש בצמפ
 תואנו ,ליגרהמ תולודג תויתואה .(הקיפארגו
 לכב תויתואה תא תונשל ךתורשפאב .רתוי
 .(ירבעה תיב"ףלאל וליפא) הצרתש הרוצ
 ךפוהה ,(א5/58%₪) ךפהמ עבצב עובצל 4
 .ידגנה עבצל וילע רבוע אוהש עבצ לכ
 אוהש לדוג לכב ןרקאה לע בנשא רידגהל 4
 לכב הז בנשא אלמל לכות .אוהש םוקמ לכבו
 עבצב ואלמת םא ,המגודל) הצרתש עבצ
 התיהש הנומתה לש ביטגנ לבקת ,ךפהמ

 .(םדוק םש תריוצמ
 ותוא רידגמ התאש ראדר עבצב עובצל 4
 םימדקתמל ,ןכל ,איהו תכבוסמ יד הרדגהה)

 .(דבלב
 -רעמ תרזעב .םייפארג םיכרעמ רידגהל 4
 תיפארג הרוצ לכ רידגהל רתויב לק ולא םיב
 אוה ,הרוצה ומכ ,ךרעמה םגש ןוויכמ ,איהש
 ןיב תויגול תולועפ ךורעל ןתינ .ידממ"וד
 ,המגודל ,תורשפאמה ,ןרקאה ןיבל ךרעמה
 תא קוחמל ילב ןרקאה לע הרוצה תא זיזהל

 .תרבוע איה וילעש עקרה

 -שמה .והשלכ ילקיסומ לילצ עימשהל <

 .לילצה ךרוא תאו ןוטה תא רידגמ שמת
 ונרביד הכ דע !ונרמג אל דוע ,הכח לבא

 םלוא .היתולעמ תא ונילעהו ,המצע הפשה לע

 ךרוצ שי ,והשלכ בשחמ לע לעפת הפשש ידכ

 השעמל איה הלעפה תכרעמ .הלעפה תכרע בב

 "שהו ,ךניב תרשקמה (תבכרומו הלודג) הנכות

 .ומצע בשחמה ןיבל ,שמתשמ התא הבש הפ

 יפוא תא הבר הדימב תעבוק הלעפהה תכרעמ

 תינכט תויהל הלוכי איה - הפשב שומישה

 תוחפו תוחפ שמתשהל ךל םורגתו ,השבי
 ץירמת איה זאו ,תיתורבח תויהל וא ,הפשב

 לפאל הלעפהה תכרעמ .הפשב ךשומיש תא

 .תומייקש תויתודידיה ןמ איה לאקספ

 תא ,הרצקב ךא ,ףיקמ ןפואב ראתא התע
 תא ךילע לקהל ידכ ,הלעפהה תכרעמ הנבמ

 לאקספ-לפא םע לפאה דיל הנושארה ךתבישי

 4 ויהי וב ןיחבתש ןושארה רבדה .ךדיב

 הלכו 471.80: ןוטילקתב לחה ,םינוטילקת

 ןנוכ ךל שיש חיננ ..\78183: ןוטילקתב

 רקיעב שמתשת הז הרקמב .דיחי םינוטילקת

 שי םא) \ץש1 53: םגו 471 80: םינוטילקתב

 -ילקתב רקיעב שמתשה ,דחא ןנוכמ רתוי רל

 זא לבא ,\ 01.52: ןוטילקתב םגו אז 1 ןוט

 ךילע היהיו תצקמב תונוש ויהי תוארוהה

 םדא לא תונפל וא ,ךירדמה רפסב שמתשהל

 שמתשהל ידכ (.תכרעמה תא ליעפהל עדויה

 גוס לכמ 2-לפא ךל תויהל ךירצ לאקספב

 -תכרעמ םעו ,ןורכיז תלוביק 'ק 48 םע ,אוהש

 ולא םיינכט םיטרפ .(1.3חַקטהק6-6גז6) תופש

 .לפא לש תונח לכב לבקל לכות
 1 3: ןוטילקתשכ בשחמה תא קלדה

 .ןרקאה לע העדוה ספדות המ-ןמז רחאל .ןנוכב

 471.53: תא תעכ ףילחהל ךילעש איה התנווכ

 .א5%1 דילקה לע ץוחללו א קז 0. ןוטילקתב

 רהתדדר ורהצר לש דווילטד דרוזער
 ספדהה ןרקאה לש הנוילעה הרושב

 6סאוא גאפ: סט, א)טא, וז ,6)סאו

 ה תירולל לול תודוהה
 ב .תודוקפה תרוש יהוז

 התא ,השעמל .חוקיפ לדגמב חקפכ תכרעמב

 לפא לש ןרקאב .הרושה תיצחמ קר האור

 ןרקאבש ןוויכמו ,תודומע 80 שי לאקספ

 תוארל לוכי התא ,תודומע 40 קר שי יס-יפה |

 יצחמ רובעל ידכ .תחא תכב ונממ יצח קר
 6181.-ב ןמוסמה דילקה לע ץוחלל ךילע יצחל

 השע .ןמזה ותואב א-ב ןמוסמה דילקה לעו

 יצחל רוזחל ידכ תינש ץחל התע .תעכ תאז

 3 ןה תונושארה תודוקפה 3 .הליחתב תיארש

 הדוקפ לכ .שמתשת ןהב רקיעבש תודוקפה

 :תינכותה חותיפב בלש תלמסמ
 תאז השעת לא) + לע ץחלת םא :א בלש

 דבעמ והז .םילילמתה ךרועל סנכית (עגרכ

 ךל רשפאמה ,שומישל דואמ חונ םילילמת

 קוחמל ,ול ףיסוהל ,אוהש לילמת לכ בותכל

 רפסמב לכהו - םייוניש וב תושעל .ונממ
 תא בותכת התא ןאכ .תוטושפ רותפכ תוציחל
 ךרועב שמתשהל לוכי התא ,השעמל .תינכותה

 ,רחא לילמת לכ וא םיבתכמ בותכל ידכ וליפא

 ותוא רומשל וא ,ותוא סיפדהל ןכמ רחאל

 .ןוטילקתב
 ,תינכותה תא תבתכש רחאל :ב בלש

 בוש ךמצע תא אצומו ךרועה ןמ אצוי התא
 חקיי ,א לע תעכ ץחלת םא .תודוקפה תרושב

 עיפות ןכמ רחאל דימו ,עיפות הכרב תעדוה

 4  םישנא
 םיבשחונו

 ₪ םגרתיו תבתכש תינכותה תא בשחמה
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 הדיחיה הפשה יהוזש) הנוכמ תפשל התוא
 "ות ידי-לע השענ םוגרתה .(ןיבמ בשחמהש
 .הנוכמ תפשב הבותכהו ,רידהמ תארקנה תינכ
 תינכותה לכ תא תחא תבב תמגרתמ איה
 םג .התוא הצירמ זאו ,הנוכמ תפשל תבתכש
 םגרתל שי קיסייבב תובותכה תוינכותה תא
 תיטמוטוא השענ הז םלוא ,הנוכמ תפשל
 איהש םושמ) תינשרפ תארקנה תינכות ידי-לע
 -ירמ ,םעפ לכב תחא הרוש תמגרתמ-תשרפמ
 .האבה הרושה םוגרתל תרבוע זאו ,התוא הצ
 שמתשמ ובש ךילהתהמ הנוש הזה ךילהתה

 ינפל תינכותה לכ םוגרת ,רומאל ;רידהמה

 תר יש

 םע דבוע התאשכ .םיפיעס-תתו םיפיעס ףא
 ָתְלייִט וליאכ איה ךתשגרה ,לאקספ לפא

 .דוביאל תכלל דאמ השקשו - ץע לש וכרואל

 איבא ל"נה יטרואיתה רמוחל המגודכ

 תויקסיד 4 לש םיקתוע תריצי - ינויח שומיש
 תויקסיד ולאש ןוויכמ .ךדיבש לאקספ לפאה

 םעפב ןהמ קתעה תושעל ץלמומ ,תורקי
 ןכמ רחאל .ןהב שמתשמ התאש הנושארה
 רוקמה תא וליאו ,םיקתועב דימת שמתשת
 םיקתוע תריציל קר שמשי אוהו ,דצב רומשת

 .םישדח
 ךל הפצמ .תונלבסב רזאתה ,לכ םדוק

 1 לע ץוחלל ךילע .תודוקפ-תת תרוש עיפותו

 .תעכ
 -עהל ךנוצרבש םינוטילקתהמ דחאב רחב 5

 לא) \ש61.83: המגודל .ומש תא בותכו ,קית
 סינכהל םג חכשת לא .(םייתודוקנה תא חכשת

 .ןנוכל \ 701 53: תא
 ,81.\אא: בותכ האבה הלאשל הבושתכ (66
 .ץ"ה דילק לע ץחל ןכמ רחאלו
 קספית איהשכ .ןנוכב תוליעפ היהת התע (1
 תחאב 771 83: תא ףלחה .העדוה ספדות
 לע ץחלו (3 בלש) םדוק תנכהש תויקסידהמ
 ןנוכב תוליעפ היהת בוש .םיחוורה דילק

 תמגודו הזה רמאמה תנכהב יתקסעש העשב |

 םישנא ינש וציצה ,וילא תפרוצמה תינכותה
 יתרבסה .השוע ינא המ ולאשו יפתכל רבעמ
 ךיא תוארהל ידכ לאקספ תינכות בתוכ ינאש
 איה דציכ רבסה ףיסומו ,הזכ רבד הארנ
 רחאלו ,קיסייב יתנכת ויה םהינש .תלעופ
 ומיכסה ,התוא וקדבו לאקספ תינכותב ונייעש
 דוע ילוא - הבוט הפשכ תיארג איהש םהינש
 .קיסייב רשאמ ,הריבע"ירוהרה ודהרה ,רתוי

 זעוימה םיבשחמ תונכת תפש איה לאקספ
 ,םידמלתמ סיתנכתל הנבהל הלק תויהל תד
 לע לקמ לאקספב שומישה ,םיבר ודיעיש יפכ
 תעמשמ ילוא הצוחנש ףא ,תונכתה תארוה
 - .רתוי הבר

 ותעצה לש הרפאמ התלע לאקספ תפש
 ,60 לוגלאל תשרויל תריו .נ לש תלשוכה
 ,החוימב םיינשדח ויה אל תריו לש ויתונויער
 וארנ םקלח :תוריהבלו תוטשפל רקיעב ודעונו
 1971-ב לבא ,'ז לוגלא תרוצב הנושארל
 .לאקספ לש התדלוה לע זרכוה

 לש הקזוחה תודוקנמ תחא איה תודיינ

 תריו גהגש םיטביהה דחא הז היה ןכש ,לאקספ
 לע שגדל שי ,רעצה הברמל .ךימת שיגדהל

 עגונה לכב ,תילילש העפשה תודיחאז תוד-ינ |
 ילוה ךכמ האצותכ .םישדח הל |
 םימושייל תוחמחמ תופש הכרה לאקספ הד
 ,המגודל .המצעב בחרתתש תחת ,םייפיצפס

 .הלודומו ליבקמ ו
 תוחפל תעכ שי תינקתה לאקספדבלמ | =
 רידהמ ,פ-לאקספ .תוכושח תואסריג שולש
 המירע"בשחמ לש םיחנומב בוחכהדייג

 הדבועה ללגב .(ץרומ הנממ קלח וליפאש

 לשמ תיטתופיה ףסא-תפש לעב ,יטתופיה
 תתיפש ,ס-לאקספ .'פ ןפוצ היורקה ,ומצע
 ןוגרא לש תויעב םע דדומתהל ידכ תריו
 הצובק הליכמ ,םיטנדוטס לש תווצא תומישמ
 *ספו ,הרקב ינבמו םינותנ ינבמ לש תלבגומ
 תירלופופה הסריגה הארנכ איהש ,('%ן) לאק
 'פ ןפיצ לש םושיי איהו ,םיבשחמריעזב רתויב
 .יפארגה בצה ןוגכ ,תופסות םע

 לאקספ תא גיצהל רתויב הבוטה ךרדה
 "צמאב איה תורחא תופש יעדוי לַש להק ינפב
 קחשמ חיהת תירקיעה המגודה ,תואמגוד תוע
 רופסניאב עיפומה ,ולייה םירפסמה שוחינ
 ךילעו רפסמ י!חוב בשחמה .קיסייב תואסריג
 ךשוחינ םא ךל רמוא בשחמהשכ ,ותוא שחנל
 ,ידמ ךומנ וא הובג

 ,לחונ לע תססובמה הפש איה לאקספ
 תירקיעה תינכותה תא וליפא תוארל בטומו
 זיצבו ,םשבו תרתוכב תחתפנ תינכותה .להונכ
 תינכותה םש .הב ושמשיש םיצבקה חומש ףור
 !אויטז ,םיצבקה תומשו ,ו11/6) אוה

 טו
 שומיש ךות ו לפא לע הצר תינכותה

 ינפל :ףאטסלפא היורקה םילהנ תיירפסב
 לע עידוהל ךילע ,הלא םילהנב שמתשמ התאש
 השולשב תשמתשמ תינכותה .תינכוחל ךכ
 (/110- ,תונויסנ ,1או15 ,םלש רפסמ ינתשמ
 התאש ינפל .רפסמ ,אטאומז:א"ו ,הריחב ,ו6ו
 הנפתש תינכותל עידוהל ךילע ,םהב שמתשמ
 תעדוה תינכותה טולפת תרחא ,בחרמ םהל
 .האיגש

 תעצבתמ תינכותב םינוש תומוקמב

 רחא בוקע .דאמ תינכט הדובע לש העש

 ךופהל שי ;ןקחשה שוחינל ,8106/151 ,השקב
 ינפל רידגהל שי ותואש ,להונל השקבר תא
 ,ול םידחוימה םינתשמ לכ ןיא להונב .שומישה
 ,םינתשמ תוזרכה וא םירטמרפ וב ןיא ןכלו

 ,השדח הרושל רבוע וניא הביתכה להונ
 טלקה סנכנ ,6:110/6. ךרע ארקנ רשאכ ,ןכלו
 תא הסינכמ אז \0\ א תארוהו ,הרושה התואל
 הרושל רבוע תינכותה טלפש ךכ " ,רזחה"
 ,האבה

 תינכותה הליחתמ ,להונה ףוס ירחא
 רפסמ תפילש תעצבמ איה .המצע תירקיעה
 -1ו לפא לש תדחוימ היצקנופ - יארקא
 הסיפדמ ,בשחמה רפסמ תא הסנמ ,תלחתמ
 דוע לכ .ןושארה ךרעה תא השקבמו תרתוב
 רחבש רפסמל הווש 01 ;חריחבה ןיא

 המכ תינכותה תעצבמ ,א אוווו:₪ ,בשחמה
 איה ,רפסמהמ ההובג הריחבה םא :תוספדה
 הסיפדמ איה ,תרחא ודר ,(,0/ 1 ()\ג |  הסיפדמ
 טפשמ תרזעב תאז לכ .הלע ,(0 וו וז
 תונויסנה רפסמ .1-11ו:א-1:1%1. הטלחהה
 רשאכ .השקבה העיפומ בושו ,דחאב לדגומ
 תאצוי איה ,בשחמה רפסמל הריזובה הווש
 םישוחינ המכ ךל העידומה ,\א[11 א"ל
 .רפסמל תעגהש ךע ושרדנ

 לאקספ הלוכי ,תוכרעמ חותיפ תפשכ
 ןהו 'ץרסיר לטיגיד ןהש ףא ,דאמ הברה עיצהל
 לבא ,תורחא תופשב תושמתשמ טפוסורקימ
 הל ןיא ,םיבשחמריעזב יתריצי תונכת יכרצל
 רשפאש ןייצמ ןוארב ,'ג .פ .תדחוימ המצוע
 "תוליעפב שומישל תווצא תפש םיאתהל
 הינאל םילגלג םיאתהל רשפאש םשכ ,ןילמוג

 תא תוחינמ ןניא תואצותה :השביב עונתש ידכ
 ל"פאו תרופ ןוגכ תופש .םירקמה ינשב ,תעדה
 -שומישל תודעוימו רודיה לע ןה םג תוססובמ
 .םירחא תונורסח ןהל שיש ףא ,ןילמוג

 םע רשפאתמ לאקספ לש אלמה הלוצינ
 הקוקז איהו ,םיצבקב בוט לופיטו בחר ןורכז
 תינרצי איה לפא .ָףמכחותמ הלעפה תכרעמל
 לאקספ תא הצמיאש הדיחיה םיבשחמריעזה
 בור .לאקספ לע יונב הזיל :הבל לא שממ
 "מתסמ יכ םא ,לאקספ םויכ םיעיצמ םינרציה
 תפשל קוקז רוביצה .קיסייב לע רקיעב םיכ
 תווצא תפשל אל ,ןילמוג-תוליעפ לש תונכת

 .תדבועמ
 .ןה םיבשחמריעזל תודעוימה תואסריגה

 ,\/6%0 לאקספ תכרעמ לש תומאתה ללכ ךרדב
 הליכמה - תנייטצמ אל לבא התואנ הסריג
 הדוקנ תורגש תנפצהב ,יתודשח יפל ,םיצוק
 המודב ,םירידהמכ תועצומה תוינכות וא - הפצ
 הסריג םתס הניא ט6%₪ .םירחא םירידהמל
 תנמ"לעו ,המלש תכרעמ אלא ,לאקספ לש
 ,םימתבו תמאב תונכתב שמשל לאקספ לכותש
 .וזכש הביבס הל םיקהל ךרוצ שי

 אישב לאקספ היוצמ םויכש הארנ
 אלא ,הפמהמ םלעת אל איה .הלש תוירלופופה
 ,םיבר ינמ דחא ילככ ,המוקמ תא הב סופתת
 הברה ןורכז תולעב תונוכמ לש ןתעפוה םע
 ומכ תופש התוא וגישיש ןכתי ,לודג רתוי
 הפשל רתוי תומודה תואסריג וא תרופ ,ל''פא
 ,לאקספ יאיצממ דחא ,רוה ר''אק .תישונא
 ,םאקוא םשב ,השדח הפש בורקמ הז איצמה
 .לאקספ ומכ - דואמ טושפ הנבמ לעב

 תא הרזחב סינכהל ךילע ,קספית איהשכו

 -רפ ידי-לע תומגרותמ קיסייבב תוינכותהש
 עוציבה תוריהמ לבא ,ןנקתל רתוי לק תינש
 תוינכותה לש וזמ הברהב הכומנ היהת ןהלש
 *המה ידי-לע תומגרותמו לאקספב תובתכנה
 .ריד

 תרזעב .בלש קוידב.אל והז :ג בלש
 -כותה תא ןגראמ התא ,ז ,תישילשה הדוקפה
 השועו ,טילקתה לע םינותנה יצבק תאו תוינ
 תא עבוק ,המגודל ,ומכ) תורחא תולועפ
 .('וכו ,םויה לש ךיראתה

 ,השעמל ,הליכמ ליעל תודוקפהמ תחא לכ
 שי תודוקפ-תת הברהל .תודוקפ-תת לש הרוש

 :תונקיידב תוארוהה
 יפכ ותוא קלדה ,הבוכמ בשחמה םא (1
 -וקפה תרוש ספדותש הכחו ,הלעמל ראותש
 .הלאש סיפדי בשחמהו ,א לע ץחל .תוד
 הבושתכו ,אקק 83: ב 071.80: תא ףלחה (2
 .ה קן 0::3אא/ דד תת הנע הלאשל
 ןנוכה .4 בותכו ןנוכל קיר ןוטילקת סנכה 3
 סנכה ,קספית תוליעפהשכ .שיערהל ליחתי
 לע רוזח .4 בותכ בושו ףסונ קיר ןוטילקת
 ונכוהש םינוטילקת 4 ךדיב ויהיש דע הז בלש

 הז ךרזב

 4 ץחל .תודוקפה תרוש בוש עיפות התע 4

 ₪ םישנא
 םיפשחונו

 ךשמה .םיחוורה דילק לע ץוחללו 3:
 רחא בוקע .תוריהזב תופלחה לש הז ךילהת
 המ ךל תורמוא ןה .תוספדומש תוארוהה
 .איצוהל המו ןנוכל סינכהל
 ספדוי ךילהתה ףוסב

 הז 3: 1 אא
 .החלצהב העצוב הקתעההש ןמיס והז
 םע םימעפ שולש דוע 7-5 םיבלש לע רוזח 8

 תא םיש ,רומגתשכ .םינוטילקתה ראש
 ,דצב חוטב םוקמב םיירוקמה םינוטילקתה
 תא הבכ ,םמש תא שוטב םיקתעהה לע םושר

 . !ךל עיגמ - הקספהל אצו בשחמה

 בועחמה

 ןיקיזנ ינידו
 ףופיסוייםרזי

 לש בשחמו קוח ינינעל -
 "חאל האצי ,קרוידוינב ןידה יכרוע תכשל
 אלו תיתרגש אל דאמ האירקב הנור
 דחוימ ח''ודב .הגוסמ דסומל תיניפוא
 קקוחמל האירק הללכנ ,הדעווה המסריפש
 העיבת לש תורשפא ליבגהל יאקירמאה
 הרכשה/רכמל תואקסיע תרגסמב ןיקיזנב
 .הנכותו םיבשחמ לש
 ףא לע המסרופ וז תיתרגש אל הצלמה
 הדעווה ירבח 26 ךותמ השישש הדבועה
 הביסהמ ,תצרחנ תודגנתה הל ודגנתה
 תכשל לש הדיקפתמ הניא וזכ הצלמהש
 - ללכב םא - ללכהל הלוכיו ןידה יכרוע
 תע יבתכב םייטפשמ םירמאמב קר
 הדעווה ירבח בור .םייאמדקא ,םייעוצקמ |

 הנקסמל ואב ךא ,וז היעבל םיעדומ ויה
 לועפל שישו ,"שפנ דע םימ ועיגה"ש
 .הז בושח אשונ תרדסהל תופיחדב

 םיקסוע ןיקיזנה יניד םירומא םירבד המב
 ינפוג וא ירמוח קזנ םרגנ ובש בצמב עודיכ
 הלאשבו רחא םדא לש הלועפמ האצותכ םדאל
 קוזינה תא תוצפל קיזמה תא בייחל שי יתמ

 קוזינל תונקמה תולועפה .ול םרגנש קזנה ןיגב

 הלוועהו "תולווע" תויורק יוציפל תוכזה תא
 -רקע .תונלשרה תלווע איה רתויב העודיה
 ורבחל בח םדא רשאכ תמייק תונלשר ,תינו

 ה שש

 האצותכו הבוח התוא תא רפמ ,תוריהז תבוח

 .קזנ םרגנ - הרפההמ
 םיתיעל םייק ירחסמה טפשמה ימוחתב

 ינידל םיזוחה יניד ןיב םימוחת בוריע תובורק

 וא אווש-גצמ אשונב לשמל ךכ .ןיקיזנה

 היעטה בקע הזוחב ּתרשקתה רשאכ .תימרת

 לשמל) ינשה דצה ךתוא העטהש תנווכמ
 הנכותה וא בשחמה ינותנ לש "יופי''ו ''חופיני'

 םידעס עובתל לכות (תוריכמה שיא י"'ע
 ,תימרת ןיגב ןיקיזנ עובתל ןכו ,יזוחה רושימב
 יקספ בורב .ןיקיזנה ינידב תרכומ הלווע איהש

 חותינל םיסנכנ אל וז הירטמב םיקסועש ןידה
 ךא ,ןידה קספ ןתינ הליע וזיא חוכמ "יטרואית''
 ינשמ תאזו אשונל דאמ הבר תובישח הנשי

 :םימעט
 ימל םג ןתנייש לוכי ןיקיזנב יוציפה 4
 הבוח ויפלכ תמייק התיה ךא ,הזוחל דצ וניאש

 .(לשמל תוריהזה תבוח) איהשלכ
 -בגומ תויהל תויושע תויזוחה תופורתה 4
 לע לוחת דימת אל וז הלבגהו ,ופוג םכסהב תול

 ,הנכות רכמל הזוח המגודל .ןיקיזנ תעיבת

 ןוישרה קינעמ :השעמל) הנכותה רכומ ובש
 יוציפה ףקיה תא ליבגמ (הנכותב שומישל

 -קיתל הזוחה תרפה לש הרקמב שכורה יקזנל

 אלש היושע וזכ הלבגה .תמיוסמ תיפסכ הר

 השעמל הרושק הניאש תיקיזנ העיבתב לוחל

 יוארה ןמ תאז םע דחי .םידדצה ןיב הזוחל

 ןתינ םיירחסמ םיזוהב ז.קיטב יכ ,שיגדהל
 העיבתה שפוח תא הזוחב ליבגהל טלחהב
 תא בייחת וזכ הלבגה .עגפנה לש יקיזנה

 הניהש טפשמה תיב קוספי םא אלא ,םידדצה

 66+  םיששנא
 םיבשחונו

 הזוחהש הרקמב וא ,רוביצה תבוט תא תדגונ

 אוה יאנתהש ש"מהיב עבקי םא ,דיחא אוה

 ,םידיחאה םיזוחה קוח תועמשמב חפקמ יאנת

 .1982-ג''שמת

 םייאקירמאה ןידה יכרוע תוצלמה
 וו ו יי 4 3"

 רתוי טפשמה יתב תקיספ תכלוה ב'הראב
 הטונו קפסה לש תילטוט תוירחא ןוויכל רתויו

 םירומא םירבדה .ולאכ רוטפ תוינתמ םלעתהל
 הלבגה) ףוג יקזנ לע תוירחא תלבגהב קר אל

 תנקת" חוכמ ץראב םג כ''דב תרכומ הניאש
 יקזנבו םיירחסמ םיזוחב םג אלא ('"רוביצה

 יתב םיטונ ץראב יכ ןייצל שי .אדירג ןוממ

 םיזוחב ושענש רוטפ תוינת דבכל טפשמה
 קוח .ב"הראב המגמל דוגינב תאזו םיירסחמ

 -טקוד תא םנמא ליחמ ילארשיה ןכרצה תנגה
 הז קוח ךא ,(טעמכ) תילטוטה תוירחאה תניר

 ישיא שומישל יטרפ ןכרצל הריכמב קר קסוע
 - תורחא תואקסיעל יטנוולר וניאו יתיב וא
 וילוגלגב םידיחאה םיזוחה קוחב םג .תוירחסמ

 לוטיבל םיאתמ ילכ תויהל יושעה ,םינושה

 .רידת שומיש השענ אל ,ולאכ תוינת

 רויגה ןידה יכרוע וקעזנ ןכ םא עודמ

 רבתסמ ?םיבשחמ יזוח לע אקווד ןגהל םיקרוי

 םרגיהל םילוכיש םיקזנה הלא תואקסיעבש

 וטושפ ,טטומל םילולעו םירידא םה חוקלל

 רתויב תולודג םיבשחמ תורבח ,ועמשמכ

 .םיקזנה יוציפב וביוחיש הרקמב

 היעבה תרמוח תא ריהבת הטושפ אמג
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 ומכ יסנג פדדסומ לש א''נע תכרעמ תוטטומתה
 רבד) ויצבקל םיאתמ יוביג רסוח בקע ,קנב
 היושע (םיבשחמה תרכח תונלשר לשב םרגנש
 םידמוע םניאש םירידא םיקזנ קנבל םורגל
 .הלוכ א"נעה תכרעמ ריחמל סחי םושב

 -וקל םגש ןוויכ םייתעבש הרומח היעבה

 ,הז בצממ האצותכ ועגפנש ,קנב ותוא תוח
 ךא .םיבשחמה תרבח תא עובתל םייושע
 םילודג תודסומב אקווד תזכרתמ הניא הייעבה
 לכל םיבשחמהריעז תרידח .קנע יבשחמבו
 .הז רושימב רתוי הברה תיתייעב הניה קסע

 תוירחאב קפתסהל שיו תונלשר ןיגב קפסה

 .הזוחב תועובקה תויצקנסבו
 םיבשחמ תריכמ יזוח לע ליחהל םוקמ ןיא <

 יניד םוחתמ הנירטקודה תא םיירחסמ הנכותו
 רצומ דגנכ שמתשמה תנגהב תקסועה ,ןיקיזנה
 .םוגפ

 דצמ אווש גצמ אשונב םג הקסע הדעווה
 ןאכ .ןיקיזנב יוציפ תעיבתל הליעכ רכומה

 ןידב םג תרכומה) הנחבה הדעווה התשע
 (עדומ וניאש) ינלשר אווש גצמ ןיב (ילארשיה
 אוהש) ןווכמ אווש גצמ ןיבל ,רכומה דצמ

 ןניא הלא תוארוה ,ןוכימה ףנעב תוירחסמ
 .תומיאתמ

 הז ןיאש הרבס הדעווב טועימה תעד
 לש ופוגל .הקיקח גיצהל הדעווה לש הדיקפתמ

 -ולישו ןיקיזנה ינידש ,טועימה תעד הסרג ןינע
 ,בשחמה תעפוהל דע ירחסמה טפשמב םב
 .םיבשחמ תואקסעל םג טלחהב םימיאתמ

 התואב ונודינש םיאשונה לכ אל ,רומאכ
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 .קיסייב לש השקה היעבה איה -- תוריהמה
 ,טאל תוצר קיסייבב תוינכות : הב םתלקתנ יאדו
 ידכ ךות הנוכמ תפשל תומגרותמ ןהש םושמ
 לכ לש קובקבה ראווצ אוה הז םוגרתו ,עוציב
 וז היעב רתופ (60א/711.5₪) רידהמה .תינכות
 ,הנוכמ תפשל שארמ תינכותה םוגרת ידי לע
 תאז ךא .הצרהה ךלהמב םוגרתה ןמז ךסחנ ךכו
 .הגוש בצמה ,רבתסמ ךכ ,תואיצמב .הירואיתב
 רידהמה םיתעלו ,ליעי וניא תופוכת םוגרתה
 הלא תורגשו ; םִורָּב תואצמנה תורגשב שמתשמ
 .תינכותה עוציב תא בכעמה רבד ,תוליעי ןניא

 :תומילשה -- קושב םירידהמל תפסונ היעב
 לש הליגרה הפשה לכ תא םימגרתמ לוכה אל
 -וניש ךורעל בייחמ הז רבד .תומילשב בשחמה
 .תוינכות לש ןתצרה ענומ םיתעלו תוינכותב םיי

 :(םירחא םירצומב םג הלועה) תרחא היעב
 םע םיאב םימיוסמ םירידהמ .דועיתה תייעב
 רדוב ףד םע םיאב םירחאו רורבו אלמ דועית
 .לפרועמו

 אוה ,בל וילא םישל שיש ףסונ בושח רבד
 ןוויכמ ךא .רודיהה רחאל רצונש דוקה לדוג
 ,םינוש םידבעמל םינוש םירידהמ יתרקס ןאכש
 ןאכ רכזנ אל ןכלו ,דוק לדוג תוושהל םעט ןיא
 .רצונה דוקה לדוג

 םירידהמ שי .תוחונה -- הביבח הנורחאו

 םידבועה שיו ,רהמ םידבוע םהו םליעפהל לקש

 .םתיא דובעל השקו טאל
 םיטרפל בל ומיש ,רידהמ םכתונקב ןכבו

 -ילש ,(תוריהמה תלדגה) תרצותה ביט :וללה

 .הלעפהה תוחונו דועיתה ביט ,םוגרתה תומ

 השולש רובע םירידהמ העברא התע רוקסנ

 :םיבשחמ

 םישנא
 חובו

 ןוגארדה רובע סצא גד
 םייתיב םיבשחמ רובע םירידהמב םיחלצומהמ
 דועית לעבו הלעפהל חונ ,רהמ דבוע .יתשגפש

 ותרזעב תומגרותמה קיסייבה תוינכות .בוט
 יאנתב ,רתוי רהמ הרשע יִּפ טעמכ וצורי
 -ישה ךרד) דבלב םימלש םירפסמב םישמתשמש

 םישמתשמ ןיא םא .(דועיתב בטיה תראותמ שומ
 .השולש יפ ךרעב תוריהמה תרפושמ םימלשב

 לש קיסייב תפש לכ תא ללוכו ,אלמ רידהמה

 תוישומיש תוינכות יתש םג םילבקמ .ןוגארד
 תקרוז - קיסייב תוינכות תצווכמה תחא :דואמ

 תינכות היינשהו -דועו תורוש ת.שצמצמ ,תורעה
 הבו הלבט תרצויה ,6א05% תפחפאףא6[
 םיעיפומ םה םהבש תורושה ירפסמו םינתשמה

 !ץלמומ .דואמ לוז ?ריחמה .דועו
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 םיפש

 םייתיב חיברו?

 (דואמ תיקלח המישר)
 םורטקפס רובע או60 0

 דבלב םימלש םירפסמ לע לעופה ,ןטק רידהמ

 ותוא הוולמה דועיתה .הפשה לכ תא הסכמ וניאו
 הפשהמ םיקלח ולא וכותמ רורב אלו ,דואמ עורג

 .אל ולאו םגרתמ אוה [

 אצמש רחאל :שומישל חונ וניא או6ס 8

 .תופסונ תויועט רתאמ וניאו ,רצוע אוה האיגש

 רצוי םגרתל עדוי אוהש םירבדה יבגל לופריעה

 .תובר תויעב
 .השולש יפ טעמכ - עוציבה תוריהמב רופישה

 םינהנה םיטסיכוזמל קר ץלמומ .דאמ לוז ריחמה

 .תורצמו לובריסמ

 וימאותו לפא רובע 3051

 רצוע וניא ,רהמ דבוע - הדובעב דואמ חונ רידהמ

 ,(תואיגש תמישר גיצמ) תדדוב האיגש ירחא
 קר ול שי .ריבס דועית לעבו הפשה לכ תא הסכמ

 יפ אוה תוריהמב רופישה - "הנטק" תחא היעב
 םרות אוה ןיאש ךכ ,ריעז רועיש רמולכ 5

 ."ספסופמ" רצומ ,רוציקב .רבד טעמכ

 םע 64 ןוגארד רובע 6
 = 059 הלעפה תכרעמ
 רידהמ אוה ןיאש םושמ ,וימדוקמ הנוש הז רידהמ
 תפשל תינכותה תא םגרתמ וניא אוה - יתימא

 ךכ ,עוציב ידכ ךות םגרותמה דוקל אלא ,הנוכמ

 (2-1%% יפ) לק רופיש אוה תוריהמב רופישהש
 הפש יהוז :םירחא תונורתי ונל שי ךא .דבלב
 קיטייב דוק תלבקל ףסונב ,דואמ הקזחו תינבמ

 .(לבחו ,הקיפארג אלל) ליגר
 ,089 הלעפה תכרעמ תחת ץר %6

 תינמז-וב תחא תינכותמ רתוי ץירהל תרשפאמה
 ךא .ליבקמב תוצרה תוינכות ןיב עדימ ריבעהלו

 םיצוחנ וצירהל ידכ .וריחמ :יניצר ןורסיח ול שי

 059 הלעפה תכרעמ ,(םיינש דואמ יוצר) ןנוכ

 רעמ דועיתה .(םייתאמכ) םירלוד תואמ תאצוהו

 ימל ץלמומ .ותיא דובעל דואמ חונו ,הל

 בותכל הצור וניאו תורתוימ תועמ ותחתמאבש

 .לאקספב וא 6-ב
 םנשיש ןכתי .הלא םירידהממ יתומשרתה יהוז

 יל ושרהו ,בייחתמ ינניא .םילק םיקויד-יא

 שקביו יתיי ,רידהמ תונקל ןיפכד לכ :םכצעייל

 םילדבהה רידהמל רידהמ ןיב .דבוע ותוארל

 . .היינקה יגפל בטיה םקדובל שיו םיבר

"9 



 :ליפ לק

 יצדל . 0
 יאנש + תושווד גוזו יוגיה תוטומ גוז ,יראטא = 5 לחה הילל .עיצהל םהל היהש המב רשאמ ,םישנאה

 05-4139401 ,7 תילגנאב תורפס + חוכ קפס + 'ק 16 םורטקפס = תורבח םימיקמה םישרופ - "םיזתינ םיל

 ינאש הכפהמ ,ןמאת אלש הכפהמ ףנעב ללוחש 7

 םג ולו - הב ףתתשהל ימצעל תוכז האור

 ".םיילושב

 שיא .יזר'ג וינב ןואטנוטיאמ סקרטניס ,מביב
 אלש בטיה ודיפקה" םיינשהש ןעט סקרטניס
 ",תולעב תויוכז וילע שיש עדימ לכ ףושחל

 04-718850 .תופסות הברה + הלועמ בצמב

 (ברעב)

 -ולג לאש ,טרפלא רפיס ,םייוסמ בלשב
 מביש ובשח םה'' .תאז םישוע םה עודמ תוי
 וצר םה לבא ,הב דובעל ...המוצע הרבח התיה
 וצר םה .רמא " ,םמצע תוחוכב םירבד תושעל
 ורבצו םישנא וכלהש תורצואה דחאב תוכזל

 '.הז תא ןיבהל לוכי ינאש יל המדנו" - םביבס

 הז רחא הזב םתוא סינכה ,ןכ יפ לע ףא
 וגישי םהש חוטב תויהל לכוי דציכ .תדוכלמל

 םיניינעמה ןונכתה יכמסמ לש םיקתעה ול
 ",הככ דיגנ אוב ,בוט" .טרפלא לאש ?ותוא

 יבלפא ירפמאה רס תא ריכזמה ,ןמדרא רמא
 התא ...םירקמ המכב"' .םילקלקעה ויחוסינב

 איהו ,ךלש תיטרפה הריכזמל הז תא רסומ
 םילוכי הלאכ םירבד רמולכ ...הז תא הקיתעמ

 םוש םהילע עדנ אל ונחנאש יאדווב .םייקתהל
 -ושרב הזכ רבד םוש היהי אל טלחהבו ,רבד
 היה אוה ,הז ןיעמ והשמ םייק היה וליא .ונת
 היהיש ידכ ,ןיד ךרוע הזיא לש ותושרב אצמנ
 ".ושרמל ןיד-ךרוע ןיב רבועה עדימ ךותב יוסח

 הפועתה למנב .השיגפה המייתסנ ,ףוסבל
 םיאנתה לע ריהמ םכסהל ףרה ילב ןמדרא ץחל

 ותוא החד טרפלא .ראמקט /'גדירב ךודישל
 ןורחאה הלע םרטב ,שמח העשה העיגה .שקב
 טרפלא .התיבה וכרדב וסוטמ לע מבי ידגובב
 היה אוה ,ךפהל .חור-תוממורתה לכ שח אל

 .םניינעל הקיזמ תילגת וז התיה םלוא

 וליעפהשכ רתוי דוע רמחוה בצמה

 דרפנב גצויש ,ןמדרא לע ץחל מבי יטילקרפ
 ןמדראש ריהצה םטילקרפ) .םיסדנהמה ינשמ
 אוה ;י'גולונקט 'גדירבב ףתוש םלועמ היה אל

 -תונלבק יזוחו תיפסכ הכימת סייגל ידכ רכשנ

 ושפנל םושיאל ויפתוש ותוא וחינהשמ (.הנשמ
 טרפלא לש ויתוטלקה חכונ ,דחוימב ףושח -
 דגנדיעהלו לכה תא תולגל ןמדרא םיכסה

 .סנריטסו טכרבגא
 טרכבגאו סנריטס ומירה ,רבמבונב 30-ב

 וצ םמצע לע לבקל ומיכסה םהינש .םיידי

 ,תולגל'" תותימצל םהילע רוסאיש טפשמ-תיב

 '.ןטקה שיא''ל הדהא שוחרל היטנו - םהלשמ
 ןאכ היה אלש תאז תמועל ןעוט טרפלא

 ןאכ רבודמ אל" .אדירג "הזתה"' לש ןיינע
 -חתהלו מבי תא בוזעל ובשח טושפש םישנאב
 שרופמו יולג ,רורב היה" .רמא ",הב תור
 ".הזמ רתוי ןאכ שיש

 -ינמב תקסוע תרוקיבה לש תרחא תיווז
 ,ןעוט אוה .השרפה תא ףושחל טרפלא לש ויע
 - הקיתא לש הלאש רקיעב התיה וזש ,ןבומכ

 ,ןוגה אל היה תושעל םידגובה ונווכתהש המש
 ויפלכ םג רבד לש ופוסב אלא מבי יפלכ קר אל
 רדהתמ אוה ןיא םלוא .ולוכ ףנעה יפלכו
 םג םידגובה תלשכה .שודק לש אלטצאב
 ובש בצמב תויהל יתיצר אל" .ויקסעל העייס

 ".םהב תורחתהל ךרטצא
 תינהנ ראמקטש םינעוט םירקבמ המכ

 דחא .מבי לצא "'ףדעומ קפס'' לש דמעממ םויכ
 דיוייד ,טרפלא לש רבעשל אישנה ינגסמ
 -ולונקט ןויריטיירק אישנ םויה אוהש ,ןמטרו
 ירחא רצק ןמזש רמוא ןמטרו .םהילע הנמנ ,י'ג
 לש וטילקרפ שגפנ ,העיבתה תא מבי השיגהש

 ןודל ידכ ,מבי לש יטפשמה תווצה םע טרפלא
 רמא ,ןכמ רחאל .טרפלא שיגיש ריהצתב
 תרכה לע הזמר מביש טרפלא ול רפיס ,ןמטרו
 ןמטרו לאששכ .ויפלכ השחש הקומעה הדותה

 רפוע .הזיראב שדח .תטלק + תירבעבו
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 לבכ + יוגיה תוטומ + תכחרומ קיסייב + ססקט <

 055-31011 ץיבודוג ידג .םירפס + לוקמשרל

 + תספדמ + 'ק 48 םורטקפס ריילקניס הריכמל <
 + תונכות תואמ + תיעוצקמ תדלקמ + רוא טע
 03-717450 תימע ,ברעב .לוקמשר

 םירפס ,תוינכות ,רוטינומ ללוכ 111 לפא הריכמל =
 (ברעב) 03-919025 ןמצלוה ןר .םיקחשמו

 + 'ק 128 ןנוכ ,'ק 64 8001. יראטא יתושרב =
 קיסייב + ססקטב ופילחהל ינוצרב .תנווגמ הנכות
 .ןורכיז תכחרה + רוביד תדיחי + תבחרומ
27 

 .דבלב םישדח 3 שומישב ,4 רודומוק הריכמל =

1-4 

 תוטלק 2 + ספיליפ היזיוולט קחשמ הריכמל =
 תייריק ,3/א לוכשא ,ןומא המלש .ןייוצמ בצמב
 04-719075 ,26397 ןיקצומ

 לבכ ,תכחרומ קיסייב תינפחמ + ססקט הריכמל =
 %230 .הנכותו םיקחשמ תוטלקו לוקמשרל רוביח
 הננער ,7 במולוג ,יקסנשק רואמ .דבלב
1" 

 ףסוי ,החנה 25% ,'ק 48 םורטקפס !שדח =
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 בצמב םורטקפס ריילקניס תונקל ןיינועמ !!!ףוחד =
 תופידע .(ברעב) 051-33302 ןיקמלק ליג .בוט
 .תוירחא םע בשחמל ןתנית

 תרצותמ יוגיה טומל םאתמב ןיינועמ .םורטקפס =

 תוינסחמ ,לוקמשרל רוביח :ססקט הריכמל
 ,םירפס ,ילבמסא תפש ,תבחרומ קיסייב ,םיקחשמ
 קיסייב דומילו תוינכות ,קפס ,רוביד-רזייסיטניס
 רוזא ,7 הדש קחצי ,ל'גינפ לאומש .תוטלק ג"ע
0, 03-891379. 

 םירפס ינש ןייוצמ בצמב ינועבצ יני'ג הריכמל
 םייח .ק 30/9 ןמורט ,סאיטא בדנ .לוקמשרל לבכו
 (ברע) 04-700659 ,4

 םירפס ,רוטינומ ,ןנוכ ללוכ זז ₪ לפא הריכמל
 03-415502 .שרחכ בשחמה .תויעוצקמ תונכותו
 (ברעב)

 לכ + לפא םאות 11 רוססורפורקימ הריכמל
 תוטלק שולש + םיטילקת ןנוכ + םירוביחה
 + יוגיה טומ + תטלק ג"ע םיכסמ ךרוע + קחשמ
 059-77747 תרופ 8650 .ימצע דומיל רפס

 ,יוגיה תוטומ + ןייוצמ בצמב יראטא הריכמל
 ןיינועמה לכ .םיקחשמ םע תוטלק 7-ו תושווד
 03-470440 רדיק איגל הנפי

 תוינכות 100 ללוכ 'ק 48 םורטקפס ריילקניס
 בצמב ,תירבעב הכרדה תורבוח 5 ,הנוכמ תפשב
 03-785843 ,8220 .בוט

 רבסה ירפסו םיקחשמ + 'ק 48 קירוא הריכמל
 הפסוה + 64 רודומוקב הפלחהל תורשפנג .0
 19237 טפושה ןיע ץוביק ,לירב בגיע .ריחמב

 + לוקמשר + שדח א12-700 פראש הריכמל
 לייא .הנוכמ תפשבו קיסייבב תוינכות + םירפס
 03-951740 ,צ"לשאר ,16 אריפש ,גרברבליז

 ןנוכ ,6:/ או ללוכ ,לפא םאות ,'ק 64 רניוו
 ןמצייו .םינוטילקתו תורפס רוטינומ ,םינוטילקת
 052-555992 ,ןועמש

 . ץ
 ומ .גולורפ-ורקימ ,וגול :םורטקפסל תושדח
 (צ"החא) 03-475047 ןועדג .ןוטספמק לש יוגיה

 2 הלועמ בצמב ינועבצ ינ'ג !תונמדזהב <
 לייא .5300 .ליגר יתיב לוקמשרל רוביח

 (ברע) 1

 + ק3

 םינושו םידמלמ ,סיניינועמ ,םינודעומ

 תפלחהל ןגרואמ יצרא ןודעומ חותפל ןיינועמ =
 רגכא .דכלכ םינוטילקת ג"ע יראטא לש תונכות
 067-41016 ,10251 הנומש תירק ,213 ד"ת ,ליסמ

 רוזאב םיבשחמ תריכמלו הכרדהל קסע הריסמל =
 (ברע) 03-511252 .הנטק העקשהב זכרמה

 לכל םינווגמ םיאשונב תורבוחו םירפס הריכמל =

 03-235968 רגבא .םיבשחמה יגוס

 בשחמ לע םירועש ןתונ בשחמה יעדמל טנדוטס <
 א"ת ,11 ןויצ תבהא ,רמאב יבוד .ךתיבכ וא ותיבב
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 ןויסינו עדי לעב ,םיבשחמב החמתמה לפא לעב =<
 .צ"החא ,קיסייבב םירועיש ןתונ ,קיסייבב בחר
 03-4921623 ,47400 ש"המר 18 ךוברווא ,ריאמ

 תנבהכ שרור לכלו םידימלת ירוהל ץעוי טנדוטס =
 ךירדמו םינוש םיישיא םיבשחמ ןיב םילדבהה
 םיפדעומ םיריחמב רתויב םאותה בשחמה תשיכרב
 (ברע) 03-918979 דוד .הרכחה תוירחאבו

 ןתונ ,םימדקתמלו םיליחתמל קיסייב דומילו הרזע <
 ןורוד .לפא לע לוגרית ללוכ םיבשחמל טנדוטס
38 

 הדובעה ןוירפל ןוכמה תוסחב לעופ יראטא ןודעומ = 03-766421 יש ,ןוטספמק םה ,ןכבו'" :טרפלא בישה ,רבד לש ושוריפ המ |  מבי לש םיירחסמ תודוס "םשייל וא שמתשהל .ךדכודמו שושת

 הנכות תיירפס ,ןולע ,םיישדוח םישגפמ .רוצייהו הריכמל .הבר הנכותו 'ק 128 ןנוכ ,800%1.יראטא = הכת לם העיבתה דוע לכ רבד חיטבהל םילוכי םניא | םג ומיכסה םה .םילעב תויוכז וילע שיש עדימו

 ד - יש . ז / , 2 הרי .

 ב ק ו ה 2 בד תה אלש אוה יללכה םשורה לבא ...תדמועו היולת רבעב םהיתורוכשממ עודי-אל קלח ריזחהל

 ".הזמ דיספנ ירוסיא לש הרוש םמצע לע ולביקו ,מביל םערה רודכ
 (20:007מ) 03-912950 ,ילילח ירוצ :המשרהו 7

 העיבת מבי השיגה ,1982 ,רבמטפסב 13-ב
 דגנ ,קרוי וינ לש ןוילעה טפשמה תיבב
 ילב ורטופש ,סנריטסו ןמדרא ,טכרבגא
 .םוי ותואב סקטיינוניג

 "שאה לע םיעבתנה וביגה טפשמה תיבב
 ,םייפיצפס עדימ יטירפ 17-ש הנעטב מבי תומ
 םירכומ השעמל ויה רבכ ,הרואכל ובנגנש
 מבי תנעטלש רבד לכ'' .םיבשחמה ףנעב בטיה
 הנושארל ךכ ראות ,ירחסמ דוסכ גווסמ היה
 ,רירג םאיליו רמא ",טרפלא ר''ד ידי-לע
 הסינ אוה" .טכרבגאו סנריטס לש םטילקרפ
 לכ .הלולסממ החישה תא תוטהל ןמזה לכ
 ר''ד ךרדות אלמלא ,ןיטולחל םימת היה ןיינעה
 ול ורוהש ,מבי לש ןוחטב ינכוס ידי-לע טרפלא
 ".לואשל תולאש וליא

 רשאכ דבכ ץחלל וסנכנ םיעבתנה םלוא
 טכרבגא ולביק ןהיפלש תויאר מבי התלעה
 4500 ךס ,ןכ-ינפל םישדוח המכ ,סנריטסו
 התרחתהש הנטק הרבחמ ץועי ימדכ רלוד
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 ,השעמל .תואבה םינשה שולש ךשמל הקוסעת
 .ףנעה ןמ תולג םהילע לבקל ומיכסה םה
 ,דבכ יפסכ סנק ללוכה דרפנ םכסהל םאתהב
 .יבמופב השרפב ןודל וליפא םהילע רסאנ

 אל רוטקוד

 תואצותב שוחל לחה אוה ,טרפלאל רשאב
 המכ .העיבתה תשגה ירחא רצק ןמז וישעמ
 ,הכרבו הדות יבתכמ וחלש ויציפממו ויקפסמ

 ,תרוקיב ילומלמ לש דימתמ לג םג היה לבא
 דיריב .הינרופילקב ןרוצה קמעב דחוימב
 .היסהרפב ןובלעב טרפלא הכז ,דחא ירחסמ

 ללכ ךרדב םינעוט טרפלא לש וירקבמ
 סנריטסו טכרבגא ,ןמדרא תא התיפ אוהש
 -לעתמ וללה םירקבמה .מבי תודוס תא ףושחל
 קר מבי םע רשקתה טרפלאש הדבועהמ םימ

 הארנ .תוטרופמ םירצומ תוינכות לביקש ירחא

 ויה ימ הלאשב רתוי םיניינעתמ םירקבמהש

 + םישנא
 םיבשחונו

 מבי ישנא ורשקתה ,ךכ-רחא שדוחכ
 -פמב רייסל ושקיבו ראמקטל הנילורק ןופצמ
 תדמוע הרבחה םא תוארל ידכ םתסה ןמ ,לע
 ינש ירבדל .מבי לש ירשפא קפסכ תושירדב
 דוע ךכ רחא וקדב ,ראמקטב רבעשל םילהנמ
 רצק ןמז - רבמצדב .לעפמה תא מבי ישנא
 םתמכסה לע סנריטסו טכרבגא ומתחש ירחא
 ראמקט תא הנימזה מביש רסמנ - וצה יאנתל
 תרושקתל שדח לדומ ןונכתל זרכמב ףתתשהל

 תאמקטש מבי דצמ השקבה םצע .י"'שמל
 תישפט" התיה יתרגישו טושפ הכ לגעמ ןנכתת
 הז היה ןכ םא אלא" ,ןמטרו רמא ",ןיטולחל
 ".סרפ

 התיהש תוצרמנ שיחכמ ,ודיצמ ,טרפלא
 וא ,מבי לע םולשתב הכורכה הקסיע וזיא ול
 רמול קר ןכומ אוה .לומג הזיאל הפצמ אוהש
 לש הנשמ"תונלבק הזוחב תוכזל הווקמ אוהש
 לכ לע תרמוא ותשא .םימיה ןמ םויב מבי
 ,,האושתה ןמ ההובג התיה תולעה'' ,השרפה
 . ".ךרדה ךרוא לכל טעמכ

 2 רוטינומ 'ק 64 א0 רניוו תונמדזהב הריכמל =
 %1550-ב תונכותו תורפס םע הזיראב שדח םיננוכ
 03-235325/03-240588 ימלש .דבלב

 ירפס ,קיסייב רפס + תוטלק 4 + 1 קירוא =
 ןטרגמואב באוי .ליגר לוקמשרל רוביחו םיקחשימ
5" 

 + יוגיה טומ + םורב תירבע + 32 ןוגארד הריכמל =
 100 + תוטלק לוקמשרלו היזיוולטל םירוביח
 ירפס תללוכה תכחרנ תורפס ,רלבמסא תוינכות
 063-24440 ןרע .קיסייבו הנוכמ תפש ,קופ

 יגוס ינש + יראטא היזיוולט קחשמ הריכמל =
 ,םייח .חוכ קפס + תוטלק 7 + יוגיה תוטומ
 ,דודשא 2539/2 ,21 ךלמה והיזוע תורדש
8" 

 םיקחשמ + תורפס + 32 ןוגארד ףילחהל ןיינועמ =
 .םינוטילקת ןנוכ םע 64 רודומוקב יוגיה תוטומ +

 067-50747 ןח

 64 לש ןורכיז תכחרה םע 281 ריילקניס הריכמל =

 תטלק + םישורדה םירוביחה לכ + יאנש + יק

 השדח תוינכות תרבוח + םירפס ינש + םיקחשמ

 94-82093 רירפצ לט .5150 .הילגנאמ

 ,הבחרה ,הנכות ללוכ .הריכמל 20 לדומ ןוספא <
 067-72160 .םירפסו תירבע

 תירבע + א1א-100111 ןוספא תספדמ הריכמל
 41. סיטרכו תודומע 80 סיטרכ .השדחכ
 ריפוא .וימאותו לפאל ,ןייוצמ בצמב ,היזיוולטל
 052-33383 הננער ,45 ןליא-רב ,יקסבוקרק

 ללוכ .הזיראב ןיידע 600%1. יראטא הריכמל
 .תורבוח ,לוקמשר + םירפס ,םיקחשמ + תוירחא
 ,36000 ןועבט .ק 18 םינובה ,קבטיל רואיל
3" : 

 ,דחוימ לוקמשר + 8001. יראטא הריכמל
 קפס ,הרבסה תורכוח ,הנוכמ תפשב תוינכות
 יולה הדוהי ,ובאס יחצ .5520 .היזיוולטל םאתמ
 04-710530 ,16353 ןיקצומ .ק 1

 יאנשו היזיוולטל םאתמ + 'ק 16 יבורקימ ;וריכמל
 י]ורי זאוג .8520 .הנוכמ תפשו קיסייבב תוינכות
 .חירהנ ,37/7 זמר

 + דומיל תוטלק יתש + בוט בצמב ססקט הריכמל
 .לוקמשרל לבכ + םיקחשמו הנכות + םירפס 6
 03-5337212 יבור .0

 ליגי .בוט בצמב יראטא לש קחשמ יב ןיינועמ
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 ךל סאמנ םא .800א1. יראטא / 4 רודומוק
 יבורקימב ותוא ףילחהלו ןווגל ךל אבו בשחמהמ

 04  םישנא
 םיבשחונו

 תפלחהל א1-1% ילעב םע רשק רוציל ןיינעמ =
 053-99686 איג .הנכותו םיקחשמ עדימ

 םירועש ןתונ טיבשחמ תמגמב ןוכית דימלת =
 03-869026 .םי"תב רוזיאב קיסייבב

 קיסייב יתיב בשחמ ילעב רמלמ הסונמ תנכתמ =
 131 דלישטור ,ןומרכ ןורי ,ותיב וא ךחיבב לובוקו

 03-119336 ,א"ת

 םיבשחמ ג"ע (דועו קיסייב ,רלכמסא) תופש רמלמ =
 יני'גל הנכות לש לודג יאלמ יתושרב ןכו םיישיא
 תביתכל רוטינומ תוינכות םיללוכה ןוגארדלו
 םיעגשמ םיקחשמ ,תופש ,הנוכמ תפשב תוינכות
 03-593767 ןרע .תורפסו

 רעונ תונטק תוצוכקלו םידיחיל ! םיבשחמ ידומיל <
 תויליע תופשבו ילכמסא תפשב תונכות .םירגובמו
 הרכהו דומיל תויצלומיסו הקיפארג םיקחשמ תיינב
 תורגב ינחבמל הנכה .םיבשחמ ימושיי לש
 03-135968 רנבא .םיבשחמב

 תפלחהל וימאותו לפא ילעבל ןודעומ סקומ !שדח <
 04-9213351 ידע המשרהל .תוינכותו עדימ

 תתל ןיינועמ ,םיבשחמב בר עדי םע 3 ןב רענ <
 ףסא .םורטקפס לע קיסייבב םייטרפ םירועש

 4 :93-718818 .53214 םייתעבג ,13/ב ל"קק ,רימט

1 



 לק קלה לקבלה ל ללה להלה דה הלה לליל ללה ל ל

 ץראב הנושארל

 תורש תדבעמ
 53-- 82 ריחמב םיקחשמ ףילחהל/רוכמל ןיינועמ < ,תושדח תופש ,רוביד ,לאמשל ןימימ תירבע
 רתויב םישדחה םיקחשמה םגו תופש .דבלב 063-24440 ןרע .דועו הקיפארג ,תואקתפרה

 04-82179 רימא .64 רודומוקל
 הריכמ ,הינק ,הפלחה :םיקחשמו תונכו

 תטלק ג"ע יס-יב-יבל הילגנאמ םיביהלמ םיקחשמ < 64 רודומוקל רזע זוינכותו םיקחשמ תורשע =<
 04-2:8886 .הפלחהל/הריכמל

 ,השדח 64 ןוגארדל טיילפ תנכות !ףוחד הריכמל =
 04-929589 .818-ב ,יוגיה טומ ילעבל קר ןאוביהמ

 ןוגארד לש קופהו קיפה תמישר תא לבקל ןיינועמ =
 םיקחשמ 25 יתושרב .תונכות ףילחהל חמשא .2
 לאימרכ ,27/25 םינשושה ,יולה ליג .הנוכמ תפשב
0, 04-987639 

 25 יתושרב .32 ןוגארדל הנכות ףילחהל ןיינועמ =
 םינשושה ,יולה ליג .הנוכמ הפשב םיקחשמ

 03-868871 .ןוטילקת וא

 ,תויקסע תונכותב ןיינועמ .'ק 48 םורטקפס רובע
 תונכית תופשב ןיינועמ .תויטסיטטסו תויטמתמ
 ,0-6/1.6 יל שי .לאקספו ןארטרופ ,וגול
 (ברע) 067-48993 .דועו 1088וד ,ץט-=וו =

 ןוגארדל הנוכמ תפשב םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ
 03-736867 בוט ןבא ןורש .4

 ,הזיראב יראטא היזיוולט קחשמל םיקחשמ
 .820 -- 810דמ .תדלקמ ,תוידי + תנייוצמ תוכיאב

 הקיפארגב ,'ק 8 םורטקפסל תונכותב ןיינועמ

 תופשו תויקסע תונכות ,הקיטסיטטסו הקיטמיתמ

 (ברע) 067-48993 .תונכית

 .א"כ 81.5 םילועמ םיקחשמ הריכמל .4 רודומוק

3 

 םילועמ םיקחשמ הריכמלו הפלחהל םורטקפס
 04-445827 רפוע .א"כ 5

 הקיפארג קחשמ ינועבצה יני'גל תינסחמ הריכמל
 04-444263 יול רואיל .םיאלפנ םילילצו הלועמ

 םיישיא םיבשחמל |

 (ברע) 052-557488 דעימע איג 04-987639 ,20100 לאימרכ ,5

 64 רודומוקל תונכותו םיקחשמ הריכמל/הפלחהל = יוצר םיקחשמ ,עדימ ףילחהל ןיינועמ .64 רודומוק = (ברע) 055-22937 ,דודשא 5081 ד"ת ,יקסנישרב ןנור רכומ/ףילחמ .םורטקפסל תונכות יתושרב <
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 / 04-80030 בגוי ידוא .תוטלק ג"ע .א"כ 583 -- 2 .רתויב םישדח םיקחשמ יתושרב םיידממ תלת
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 2 מ 03-347317 ירוד .םורטקפסל תוטלק הריכמל =
 הקיפארג 'ק 8 םורטקפסל תונכותב ןיינועמ = .

 ןיינועמ .םירלייפמוקו הקיטסיטטס הקיטמיתמ

 (ברע) 067-48993 .ןיקתו שמושמ יוגיה טומב

 .(ס הוק | םע51) םיביכר תמרב !8₪ אד-ו !8--ם66 יבשחמ ןוקית

 .(04ו5 (./5+) םיביכר תמרב מבי ימאות םיישיאה םיבשחמה יגוס לכ ןוקית
 .םינוש םיגוסמ וש א6 ה55דם8 -- 51" חישק קסיד יננוכ ןוקית
 .םינוש םיגוסמ =.089ץ -- 5)" םיטקסיד יננוכ ןוקית
 .ךתשירד יפל (6/ [.5/51) םיביכר תמרב םייגול םיסיטרכ ןוקית
 .בשחמ"ורקימה תונימא אשונב ינכט ץועי

 םישדח םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ .64 רודומוק =
 תפש שפחמ .וברוט םע תוטלק ג''ע יוצר ,רתויב
 או \8ד שא1א6 רפסה תא ףילחא/רוכמא םג .פוקס
 קיסייבב תולועמ תוינכות ףילחהל/רוכמל ןיינועמ < 04-228886 יבא .דוות 60אואוסססא מ 4

 הינתג ,48 ךלמה המלש ,זיאומ קחצי .ססקטל
 (ברע) 053-36992 ,8

 תפשב תוינכות רוכמל/ףילחהל ןיינועמ .םורטקפס <
 .ל"וחמ תולועמ תוינכת 150-כ יתושרב .הנוכמ
 לש קיפהו קופה תמישר תא לבקל ןיינועמ ןכ ומכ
 .03-944525 בהל ןורש .םורטקפסה

 יראטאל ןשיזופ לופ קחשמה תא שוכרל ןיינועמ = הנוכמ תפשב תוינכות ,הינק/הפלחה/הריכמל =
 04-703046 רניירב לבוי 001. קיסייבב תושדח תוינכות רפס .ןוגארדל קיסייבבו
 10 הליכמ א"כ םורטקפסל תוטלק הריכמל = 063-65518 ריפוא .הריכמל

 םיקחשמ רוכמל וא ףילחהל ןיינועמ .64 רודומוק <
 ,קיסייבה תבחרה ןכ ומכ .קיסייבבו הנוכמ תפשב
 תונוש תופש ילעבל תופידע .דועו רלבמסא ,תירבע
 .יראטאל תמדקתמ המרב הנכות ףילחהל !ןמזה הז = ,32800 הפיח 28/8 בונבילק ,יבא .בשחמל
 הבושת .ע"ש הנכות הרזחב לבקתו הנכות חלש 2606

 הנומש .ק 29/13 לצרה ,רימתו ןועמש .תחטבומ
 0 ,תופש ,םיקחשמ ,תוינכות הפלחה וא הריכמל =

 תא הליפכמה תינכות ןהיניבש רזע תוינכותו

 04-228886 ,יבא ! 10 יפ לוקמשרה תוריהמ

* * % % % >% 
 ירוד .עיתפמ ריחמב רתויל תורשפא םיקחשמ

 "27 ,16 םורטקפסל תוינכות ףילחהל חמשא .םורטקפס <

 ןמ-ט'ג קחשמל תוארוהב ןיינועמ ,ףסונב .'ק 8
 03-424719 דדוע .ע"ש תרומת

, 
 .םבתושרל דומעל חמשנ

 1ו לפאל םיקחשמו תונכות רוכמל/ףילחהל ןיינועמ <
 רנבא .תונכותו םיקחשמ 200-כ יתושרב .וימאותו
 ,76473 תובוחר .22 ץיבוקסומ ,וכלומ
 08-476924 נו 4

 60 ו קטד פה | 808 דס 8 םיישיא םיבשחמל תוריש תדבעמ :ונתבותב 6/9

 .267466 .לט 62093 ,ביבא לת הנידמה רכוב 2 רייאב 'ה 'חר \צ| 2 ,64 רודומוקל ןורכיז תבחרהב קשוח התא םא <

 7 ךחתיבל לבקתו (גיצי רעש) 815 + תטלק חלש ןוגארד לש קופהו קיפה תמישר תא לבקל ןיינועמ =
 9 + וגול + קיסייב הרטסקא + 164 קיסייב רפוס ביני .קיסייבב םיקחשמ השולש ןתא הרומתב ,2
 הפיח 'א/28 ףסוי ,ידקרא .םיקחשמ השולש .45272 ןורשה דוה ,4 הלואגה ,ןלוג

 ל םיקחשמו תונכות הפלחה וא/ו הריכמל =
 םע 64 רודומוק ילעב םע תוינכות ףילחהל ןיינועמ = ,הננער 52 לילגה ,בגש ןנור .םורטקפסל
 הקיפארגב תוינכותו םיקחשמ הריכמ/הפלחהל < 18 רנרב ,ןורוד ןליא .לוקמשר םע םגו ,םיננוכ 2-7

 שקבמ ,הרומתב .'ק 48 םורטקפסל ,לילצו 053-92834 ,הינתנ
 םירפסו תוטלק לע םיבוטו םיעודי םיקחשמ תוארוה רפס + קיסייב ןומייס תינסחמ ! הריכמל =

 03-720137 תניג יעור .850 טרופמ

 בוב

 תרבוח + 64 רודומוק לש קיסייבל תירוקמ הבחרה <
 03-482383 ישי .םירבסה

 ו
----- 

 ,ןמלרפ ןר .םיקחשמו תונכות לבקתו תטלק חלש =
 04-705170 .26236 םייח תיירק 44 רגנמ קיציא

 ימאות וא לפאל תורפסו עדימ תונכות הריכמל <
 םינוטילקת ג"ע רודומוקל הנכות ןכ ומכ .לפא

 ןיינועמ) .64 רודומוקל םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ
 ילאקזחי רמוע .(תוידומיל תוינכותב םג
2227 

 30 םע תטלק לבקתו 810 ילא חלש .ססקט
 ,4 הרעיה לועשמ ,יבארש יטומ .תוינכותו םיקחשמ
 םילשורי 133 תומר ,תומר שרוח

 .ק ,רוד ירוא .ביבא-לתו הילצרה רוזאב םורטקפסל
 052-96490 ,הננער 'ב 246 תרש

 2 לפאל הנכותו םיקחשמ רוכמל/ףילחהל ןיינועמ
 2 לפא ילעבל ןודעומ םיקהל ןיינועמ ןכ ומכ
 ,ןגמ יפר .הנכותו עדי ףילחהל ותרטמש וימאותו
 08-473181 ,76300 תובוחר ,12 הדוהי ןב

 בועחמה תירק"

 םיבועחמה תגוצת םלוא (ברע) 03-907824 ןהכ ףסא .תוטלקו

 לארועיב לודגה
 תדמתמ הגוצתב קסעלו תיבל סיבשחמ ןווגמ 6

 סיחמומ י"ע ץועי 6 הלודג תיעוצקמ הירפס 6 דומיל תותיכ ₪
 םיבשחמה יגוס לכל טוהיר 6 רתויב תושדחהמ תונכות רחבמ .

 רוספורפ ורקימל םיקחשמו תוינכות תונקל ןיינועמ <
 052-70693 םייח .עדימ ףילחהלו ,וז

 יסלפ/יסלק רודמב םוסרפ ספוט
 < = ₪ אמ א הא אפ האמ האמ אאא האמ אש אמש האש המק אמ אממ האש האמ האש האמ אמ אמ

 | ה רוש דבר תורירבב תדרשמת החא רלימ = סנדה וא = ריחמ ריח בילמ ו דע דירת ה סיניט לע אירו רורב ד" בתכב גתכיהל תובייח ןיתותיה רב

 וחוה תסרדהל בורצל לוקי רעיא הניעה צי סינוטב שמוחשת ןכ בא אלא ועדות דע רחל רו אל ורדר םירטרמ םייא" דקח היערות םילר קמ ווא .םיליה יםיפילישב דדכיהל יםיבידו ווימלונ
 | רכא יבווקה דר :טיסב ד) רומסר ימת היורומת ורבו האו רי בתכב ןל ראצל וןל רחל חנא היער ומה כוחה תוירחאב התווו רעאו +ועדב ושוחב *רשלכ

 1 רך |

 .וימודו יסיפ מביל תונוש תונכות לש בחרנ רחבמ <

 03-723307 ידוא

 11 לורק ,ילורטס ינד .יראטאל תוטלק 5 הריכמל <
 03-9234822 ,ת"פ

 רוכמל וא ףילחהל ןכומ .'ק 48 ,16 םורטקפס <

 ,ןולילמת + תירבע .תחאל %1.5-מ תוינכות ב = 5 ב תי 1 4
 ו - דחוימב ןיינועמ .דועו .יט.יא ,רלבמסא

 א 7-7

 / ו : | / / וכ ה ה /- 2 רו אאאומה | מה ה | ה : 93-20835 ןנר .הסט תיצלומיסב
 חו 2 / - ] [ ו 0 0 | | דש תו המשל

 0/8 3 ן ה = גו 88 לאימרכ ,1/1 סישרבה ביש
 הה י"'ע טסופ קצ "בשחמה תירק = 0-20 | ו

 ,רלבמסא תוינכות 200-כ יתושרב .32 ןוגארד =

 םישנא
 חמו 02



 וש ףסשרמר

 תי ...שששירח- תישיא תספדמ

 תוכיא לש תונוכת תבלשמה תינשדח תספדמ הגיצמ ₪ תרבח
 .דואא.!םד: = - 2225 :לוז ריתמו תוריהמ ,תוחונ ,הספדה
 תזתהב םוקמב ךא - וידה תזתה ןורקע לע תדבוע דחוואאוםד
 .םוחה י'ע העוב תריצי :תימרט הטישב תאז השוע איה ץחל
 תוספדמל - טקשהו - ילאדיאה ףילחתה איה דחואאהד
 .תורחאה תוטקשה תוימרטה תוספדמל םגו תושעורה השקהה
 ירה ,ןמזה םע ההוד הספדההו רקיו דחוימ ריינ תוכרוצ ןהש דועב

 לש ההובגה התוכיאו הביתכ ריינ לכל המיאתמ דוואאשד תינב לארי הלורוסומ
 .ןמז ךרואל תרמשנ הספדהה
 .לארשיב ₪ יגיצנ ,0/5-ל םויה דוע רשקתה םיפסונ םיטרפל

 :לש םיידעלב םיציפמ


